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    بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

        العقيدةالعقيدةالعقيدةالعقيدة

         كتاب أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة كتاب أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة كتاب أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة كتاب أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة

))))١١١١((((        
بيان ٔان إالقرار بيان ٔان إالقرار بيان ٔان إالقرار بيان ٔان إالقرار ----توحيد الربوبية معناه ؤادلته من الكتاب والسـنة والعقل والفطرةتوحيد الربوبية معناه ؤادلته من الكتاب والسـنة والعقل والفطرةتوحيد الربوبية معناه ؤادلته من الكتاب والسـنة والعقل والفطرةتوحيد الربوبية معناه ؤادلته من الكتاب والسـنة والعقل والفطرة

        .... مظاهر 2حنراف يف توحيد الربوبية مظاهر 2حنراف يف توحيد الربوبية مظاهر 2حنراف يف توحيد الربوبية مظاهر 2حنراف يف توحيد الربوبية----هبذا  التوحيد وحده ال ينجى من  العذابهبذا  التوحيد وحده ال ينجى من  العذابهبذا  التوحيد وحده ال ينجى من  العذابهبذا  التوحيد وحده ال ينجى من  العذاب

        
    

 H رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني  H رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني  H رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني  H رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلدبسم هللا الرمحن الرحمي، امحلدبسم هللا الرمحن الرحمي، امحلدبسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد
        ....----صىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسمل––––واملرسلني، نبينا محمد واملرسلني، نبينا محمد واملرسلني، نبينا محمد واملرسلني، نبينا محمد 

وبعد، ٔاهال بمك ومرحبا وطبمت وطاب ممشامك وتبـؤامت مـن اجلنـة مـزنال، نـسأل هللا وبعد، ٔاهال بمك ومرحبا وطبمت وطاب ممشامك وتبـؤامت مـن اجلنـة مـزنال، نـسأل هللا وبعد، ٔاهال بمك ومرحبا وطبمت وطاب ممشامك وتبـؤامت مـن اجلنـة مـزنال، نـسأل هللا وبعد، ٔاهال بمك ومرحبا وطبمت وطاب ممشامك وتبـؤامت مـن اجلنـة مـزنال، نـسأل هللا 
 اiي كتب لطالب العمل ٔان يسـتغفر هلـم مـن يف الـسموات ومـن يف أالرض  اiي كتب لطالب العمل ٔان يسـتغفر هلـم مـن يف الـسموات ومـن يف أالرض  اiي كتب لطالب العمل ٔان يسـتغفر هلـم مـن يف الـسموات ومـن يف أالرض  اiي كتب لطالب العمل ٔان يسـتغفر هلـم مـن يف الـسموات ومـن يف أالرض ����

ــسأل هللا حــىت احليتــان يف املــاء، أ حــىت احليتــان يف املــاء، أ حــىت احليتــان يف املــاء، أ حــىت احليتــان يف املــاء، أ  ــمك أالجــر ون ــسأل هللا ن يكتــب ل ــمك أالجــر ون ــسأل هللا ن يكتــب ل ــمك أالجــر ون ــسأل هللا ن يكتــب ل ــمك أالجــر ون ــا وٕاoمك ����ن يكتــب ل ــا وٕاoمك  ٔان يرزقن ــا وٕاoمك  ٔان يرزقن ــا وٕاoمك  ٔان يرزقن  ٔان يرزقن
        . . . . إالخالص يف القول والعمل ٕانه ويل ذq والقادر عليهإالخالص يف القول والعمل ٕانه ويل ذq والقادر عليهإالخالص يف القول والعمل ٕانه ويل ذq والقادر عليهإالخالص يف القول والعمل ٕانه ويل ذq والقادر عليه

فٕان هذا ٔاول دروس العقيدة، وال شك ٔاننا جيب ٔان نبـدٔا مبقدمـة، وهـذه املقدمـة فٕان هذا ٔاول دروس العقيدة، وال شك ٔاننا جيب ٔان نبـدٔا مبقدمـة، وهـذه املقدمـة فٕان هذا ٔاول دروس العقيدة، وال شك ٔاننا جيب ٔان نبـدٔا مبقدمـة، وهـذه املقدمـة فٕان هذا ٔاول دروس العقيدة، وال شك ٔاننا جيب ٔان نبـدٔا مبقدمـة، وهـذه املقدمـة 
�مة جًدا فيجب علينا ٔان ننتبه ٕالهيا، ويه تعريف ببعض املصطلحات وتأصيل لهذا �مة جًدا فيجب علينا ٔان ننتبه ٕالهيا، ويه تعريف ببعض املصطلحات وتأصيل لهذا �مة جًدا فيجب علينا ٔان ننتبه ٕالهيا، ويه تعريف ببعض املصطلحات وتأصيل لهذا �مة جًدا فيجب علينا ٔان ننتبه ٕالهيا، ويه تعريف ببعض املصطلحات وتأصيل لهذا 

هتم كثـًريا هتم كثـًريا هتم كثـًريا هتم كثـًريا  ما ترتدد لكمة العقيدة عىل ٔالسـنة الناس يف حماوراهتم وحماد� ما ترتدد لكمة العقيدة عىل ٔالسـنة الناس يف حماوراهتم وحماد� ما ترتدد لكمة العقيدة عىل ٔالسـنة الناس يف حماوراهتم وحماد� ما ترتدد لكمة العقيدة عىل ٔالسـنة الناس يف حماوراهتم وحماد�العمل، فكثرياالعمل، فكثرياالعمل، فكثرياالعمل، فكثريا
فرتامه يقولون مثًال ٔا� ٔاعتقد كذا ويقـول آخـر فـالن عقيدتـه كـذا، فـالن عقيدتـه فرتامه يقولون مثًال ٔا� ٔاعتقد كذا ويقـول آخـر فـالن عقيدتـه كـذا، فـالن عقيدتـه فرتامه يقولون مثًال ٔا� ٔاعتقد كذا ويقـول آخـر فـالن عقيدتـه كـذا، فـالن عقيدتـه فرتامه يقولون مثًال ٔا� ٔاعتقد كذا ويقـول آخـر فـالن عقيدتـه كـذا، فـالن عقيدتـه 
حسـنة، ويقول البعض العقيدة إالسالمية السبب أالقـوى يف انتـصار املـسلمني يف حسـنة، ويقول البعض العقيدة إالسالمية السبب أالقـوى يف انتـصار املـسلمني يف حسـنة، ويقول البعض العقيدة إالسالمية السبب أالقـوى يف انتـصار املـسلمني يف حسـنة، ويقول البعض العقيدة إالسالمية السبب أالقـوى يف انتـصار املـسلمني يف 

ا وبـني الهيـود حـرب عقائديـة يف ا وبـني الهيـود حـرب عقائديـة يف ا وبـني الهيـود حـرب عقائديـة يف ا وبـني الهيـود حـرب عقائديـة يف لك زمان وماكن، ويقول البعض احلرب اiي بيننلك زمان وماكن، ويقول البعض احلرب اiي بيننلك زمان وماكن، ويقول البعض احلرب اiي بيننلك زمان وماكن، ويقول البعض احلرب اiي بينن
        ....حقيقهتاحقيقهتاحقيقهتاحقيقهتا
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            ::::العقائدالعقائدالعقائدالعقائد
يه أالمـور الـيت تـصدق هبـا النفـوس وتطمـنئ ٕالهيـا يه أالمـور الـيت تـصدق هبـا النفـوس وتطمـنئ ٕالهيـا يه أالمـور الـيت تـصدق هبـا النفـوس وتطمـنئ ٕالهيـا يه أالمـور الـيت تـصدق هبـا النفـوس وتطمـنئ ٕالهيـا ((((    ::::يف 2صـطالحيف 2صـطالحيف 2صـطالحيف 2صـطالح) ) ) ) العقيدةالعقيدةالعقيدةالعقيدة((((

        ....القلوب وتكون يقينًا عند ٔاحصاهبا ال مياز¢ا ريب وال خيالطها شكالقلوب وتكون يقينًا عند ٔاحصاهبا ال مياز¢ا ريب وال خيالطها شكالقلوب وتكون يقينًا عند ٔاحصاهبا ال مياز¢ا ريب وال خيالطها شكالقلوب وتكون يقينًا عند ٔاحصاهبا ال مياز¢ا ريب وال خيالطها شك
 من عقد احلبل ٔاي شد بعضه ببعض نقيض  من عقد احلبل ٔاي شد بعضه ببعض نقيض  من عقد احلبل ٔاي شد بعضه ببعض نقيض  من عقد احلبل ٔاي شد بعضه ببعض نقيض     من العقد؛من العقد؛من العقد؛من العقد؛    ويهويهويهويه    :::: يف اللغة يف اللغة يف اللغة يف اللغة))))العقيدةالعقيدةالعقيدةالعقيدة((((    

ح ٔاي نقيض حل احلبل، ومادة عقد، تسمع لكمة مادة يعين بنيـة اللكمـة، العـني ح ٔاي نقيض حل احلبل، ومادة عقد، تسمع لكمة مادة يعين بنيـة اللكمـة، العـني ح ٔاي نقيض حل احلبل، ومادة عقد، تسمع لكمة مادة يعين بنيـة اللكمـة، العـني ح ٔاي نقيض حل احلبل، ومادة عقد، تسمع لكمة مادة يعين بنيـة اللكمـة، العـني 
والقاف والتاء، تبحث عهنا يف القـاموس مـادة عقـد يف اللغـة مـدارها عـىل اللـزوم والقاف والتاء، تبحث عهنا يف القـاموس مـادة عقـد يف اللغـة مـدارها عـىل اللـزوم والقاف والتاء، تبحث عهنا يف القـاموس مـادة عقـد يف اللغـة مـدارها عـىل اللـزوم والقاف والتاء، تبحث عهنا يف القـاموس مـادة عقـد يف اللغـة مـدارها عـىل اللـزوم 

        . . . . والتأكد و2ستيفاقوالتأكد و2ستيفاقوالتأكد و2ستيفاقوالتأكد و2ستيفاق
د، من عقد، وتعاقد، وعقـود، د، من عقد، وتعاقد، وعقـود، د، من عقد، وتعاقد، وعقـود، د، من عقد، وتعاقد، وعقـود، مادة عقد، لك تراكيب والصيغ الصادرة من مادة عقمادة عقد، لك تراكيب والصيغ الصادرة من مادة عقمادة عقد، لك تراكيب والصيغ الصادرة من مادة عقمادة عقد، لك تراكيب والصيغ الصادرة من مادة عق

وغري ذq، هذه تدور حول اللـزوم والتأكـد و2سـتيفاق، ففـي القـرآن يقـول هللا وغري ذq، هذه تدور حول اللـزوم والتأكـد و2سـتيفاق، ففـي القـرآن يقـول هللا وغري ذq، هذه تدور حول اللـزوم والتأكـد و2سـتيفاق، ففـي القـرآن يقـول هللا وغري ذq، هذه تدور حول اللـزوم والتأكـد و2سـتيفاق، ففـي القـرآن يقـول هللا 
ُ اال¹يَْمانَ ﴿﴿﴿﴿    : : : : ���� ¼ْغِو ِيف ا¹يَْماِنُمكْ َولَِكن يَُؤاِخُذُمك ِبَما َعق¼دمت« ُ Àِلل ¼Áاال¹يَْمانَ َال يَُؤاِخُذُمكُ ا ُ ¼ْغِو ِيف ا¹يَْماِنُمكْ َولَِكن يَُؤاِخُذُمك ِبَما َعق¼دمت« ُ Àِلل ¼Áاال¹يَْمانَ َال يَُؤاِخُذُمكُ ا ُ ¼ْغِو ِيف ا¹يَْماِنُمكْ َولَِكن يَُؤاِخُذُمك ِبَما َعق¼دمت« ُ Àِلل ¼Áاال¹يَْمانَ َال يَُؤاِخُذُمكُ ا ُ ¼ْغِو ِيف ا¹يَْماِنُمكْ َولَِكن يَُؤاِخُذُمك ِبَما َعق¼دمت« ُ Àِلل ¼Áاملائدةاملائدةاملائدةاملائدة    [ [ [ [     ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َال يَُؤاِخُذُمكُ ا : : : :
    مـامـامـامـا    لغو اليمني،لغو اليمني،لغو اليمني،لغو اليمني،خبالف خبالف خبالف خبالف صد القلب وعزمـه،صد القلب وعزمـه،صد القلب وعزمـه،صد القلب وعزمـه، ٕامنا يكون بق ٕامنا يكون بق ٕامنا يكون بق ٕامنا يكون بق::::انانانانوتعقيد األميوتعقيد األميوتعقيد األميوتعقيد األمي، ، ، ،     ]]]]٨٩٨٩٨٩٨٩

        . . . . جتري عىل اللسان بدون قصدجتري عىل اللسان بدون قصدجتري عىل اللسان بدون قصدجتري عىل اللسان بدون قصد

يَن آَمنُوا ا¹ْوفُوا Àِلُْعُقودِ ﴿﴿﴿﴿: : : :  معناها ٔاوثق العهود، ومهنا قوË تعاىل معناها ٔاوثق العهود، ومهنا قوË تعاىل معناها ٔاوثق العهود، ومهنا قوË تعاىل معناها ٔاوثق العهود، ومهنا قوË تعاىل::::والعقودوالعقودوالعقودوالعقود ِ ¼iَا ا يَن آَمنُوا ا¹ْوفُوا Àِلُْعُقودِ  oَا¹هي« ِ ¼iَا ا يَن آَمنُوا ا¹ْوفُوا Àِلُْعُقودِ  oَا¹هي« ِ ¼iَا ا يَن آَمنُوا ا¹ْوفُوا Àِلُْعُقودِ  oَا¹هي« ِ ¼iَا ا      oَا¹هي«
، وتقول العرب اعتقد اليشء ٔاي صلب واشـتد من عقد العسل ٔاي ، وتقول العرب اعتقد اليشء ٔاي صلب واشـتد من عقد العسل ٔاي ، وتقول العرب اعتقد اليشء ٔاي صلب واشـتد من عقد العسل ٔاي ، وتقول العرب اعتقد اليشء ٔاي صلب واشـتد من عقد العسل ٔاي ]]]]١١١١: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ 

        . . . . غلظ وصلبغلظ وصلبغلظ وصلبغلظ وصلب

        . . . . عقيدة ورشيعةعقيدة ورشيعةعقيدة ورشيعةعقيدة ورشيعة: : : :  تقابل الرشيعة، ٔالن إالسالم عند� تقابل الرشيعة، ٔالن إالسالم عند� تقابل الرشيعة، ٔالن إالسالم عند� تقابل الرشيعة، ٔالن إالسالم عند�::::اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالموالعقيدة يف والعقيدة يف والعقيدة يف والعقيدة يف 

تعين التاكليف العملية اليت جاء هبا إالسالم يف العبادات واملعامالت، تعين التاكليف العملية اليت جاء هبا إالسالم يف العبادات واملعامالت، تعين التاكليف العملية اليت جاء هبا إالسالم يف العبادات واملعامالت، تعين التاكليف العملية اليت جاء هبا إالسالم يف العبادات واملعامالت، ::::    والشريعةوالشريعةوالشريعةوالشريعة
عقيدة ورشيعة، رشيعة هذه تاكليـف معليـة الـيت يه عبـادات عقيدة ورشيعة، رشيعة هذه تاكليـف معليـة الـيت يه عبـادات عقيدة ورشيعة، رشيعة هذه تاكليـف معليـة الـيت يه عبـادات عقيدة ورشيعة، رشيعة هذه تاكليـف معليـة الـيت يه عبـادات : : : : ٕاذن عند� ٕاسالمٕاذن عند� ٕاسالمٕاذن عند� ٕاسالمٕاذن عند� ٕاسالم

        . . . . ومعامالتومعامالتومعامالتومعامالت
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        .... ليست ٔامور معلية، بل ٔامور علمية ليست ٔامور معلية، بل ٔامور علمية ليست ٔامور معلية، بل ٔامور علمية ليست ٔامور معلية، بل ٔامور علمية::::العقيدةالعقيدةالعقيدةالعقيدة

        ماذا تعني أمور علمية؟ ماذا تعني أمور علمية؟ ماذا تعني أمور علمية؟ ماذا تعني أمور علمية؟ 

    ٔاؤاؤاؤاو    كتابـهكتابـهكتابـهكتابـه    بطريـقبطريـقبطريـقبطريـق    هبـا،هبـا،هبـا،هبـا،    ههههرب رب رب رب ٔاخـٔاخـٔاخـٔاخـيعين جيب عـىل املـسمل ٔان يعتقـدها يف قلبـه ٔالن هللا يعين جيب عـىل املـسمل ٔان يعتقـدها يف قلبـه ٔالن هللا يعين جيب عـىل املـسمل ٔان يعتقـدها يف قلبـه ٔالن هللا يعين جيب عـىل املـسمل ٔان يعتقـدها يف قلبـه ٔالن هللا 

            ....����    رسوËرسوËرسوËرسوË    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    وحيهوحيهوحيهوحيه    بطريقبطريقبطريقبطريق
qiوqiوqiوqiيـذوقوايـذوقوايـذوقوايـذوقوا    وملوملوملومل    ا×نيـاا×نيـاا×نيـاا×نيـا    مـنمـنمـنمـن    خرجواخرجواخرجواخرجوا    ا×نياا×نياا×نياا×نيا    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل    مساكنيمساكنيمساكنيمساكني((((        ::::يقولونيقولونيقولونيقولون    الزهادالزهادالزهادالزهاد    بعضبعضبعضبعض    جتدجتدجتدجتد    و    

            ....))))عزوجلعزوجلعزوجلعزوجل    هللاهللاهللاهللا    معرفةمعرفةمعرفةمعرفة    ::::قالقالقالقال    فهيا؟فهيا؟فهيا؟فهيا؟    ماماماما    ٔاطيبٔاطيبٔاطيبٔاطيب    وماوماوماوما    ::::قالقالقالقال    فهيا،فهيا،فهيا،فهيا،    ماماماما    ٔاطيبٔاطيبٔاطيبٔاطيب
ســاكن مــسـتقر، �س كثــرية قلوهبــا حمتــارة، غــري ســاكنة، غــري ســاكن مــسـتقر، �س كثــرية قلوهبــا حمتــارة، غــري ســاكنة، غــري ســاكن مــسـتقر، �س كثــرية قلوهبــا حمتــارة، غــري ســاكنة، غــري ســاكن مــسـتقر، �س كثــرية قلوهبــا حمتــارة، غــري ســاكنة، غــري     يكــونيكــونيكــونيكــون    القلــبالقلــبالقلــبالقلــب    هــذاهــذاهــذاهــذا

        . . . . مسـتقرة، مضطربة، ٔالنه مل تعرف هللا تبارك وتعاىلمسـتقرة، مضطربة، ٔالنه مل تعرف هللا تبارك وتعاىلمسـتقرة، مضطربة، ٔالنه مل تعرف هللا تبارك وتعاىلمسـتقرة، مضطربة، ٔالنه مل تعرف هللا تبارك وتعاىل

ٔالن اجلهل ما ٔالن اجلهل ما ٔالن اجلهل ما ٔالن اجلهل ما ته،ته،ته،ته،بب بب بب بب ، وٕاذا عرفته ٔاح ، وٕاذا عرفته ٔاح ، وٕاذا عرفته ٔاح ، وٕاذا عرفته ٔاح ���� ٔان تعرف هللا  ٔان تعرف هللا  ٔان تعرف هللا  ٔان تعرف هللا :::: يف الدنيا يف الدنيا يف الدنيا يف الدنياشيءشيءشيءشيءإذن أهم إذن أهم إذن أهم إذن أهم 
 Hجت عن عدم معرفة اليشء ومن مث حيدث تكذيب، فا� Hجت عن عدم معرفة اليشء ومن مث حيدث تكذيب، فا� Hجت عن عدم معرفة اليشء ومن مث حيدث تكذيب، فا� Hبُوا بُوا بُوا بُوا بَـْل َكـذ¼ بَـْل َكـذ¼ بَـْل َكـذ¼ بَـْل َكـذ¼ ﴿﴿﴿﴿:::: يقول يقول يقول يقول    �����جت عن عدم معرفة اليشء ومن مث حيدث تكذيب، فا

ْم تَاßِويُُ  ا يَاßِهتِ يُطوا ِبِعلِْمِه َولَم¼ ْم تَاßِويُُ ِبَما لَْم ُحيِ ا يَاßِهتِ يُطوا ِبِعلِْمِه َولَم¼ ْم تَاßِويُُ ِبَما لَْم ُحيِ ا يَاßِهتِ يُطوا ِبِعلِْمِه َولَم¼ ْم تَاßِويُُ ِبَما لَْم ُحيِ ا يَاßِهتِ يُطوا ِبِعلِْمِه َولَم¼         . . . . ﴾﴾﴾﴾ِبَما لَْم ُحيِ

        ::::أصول العقائد التي أمرنا اهللا تعاىل باعتقادهاأصول العقائد التي أمرنا اهللا تعاىل باعتقادهاأصول العقائد التي أمرنا اهللا تعاىل باعتقادهاأصول العقائد التي أمرنا اهللا تعاىل باعتقادها

ِّهِ ﴿﴿﴿﴿: : : : يه املذكورة يف آخر سورة البقرةيه املذكورة يف آخر سورة البقرةيه املذكورة يف آخر سورة البقرةيه املذكورة يف آخر سورة البقرة ب لَْيِه ِمن ر¼
á
ُسوُل ِبَما اâنِزَل ا ِّهِ  آَمَن الر¼ ب لَْيِه ِمن ر¼
á
ُسوُل ِبَما اâنِزَل ا ِّهِ  آَمَن الر¼ ب لَْيِه ِمن ر¼
á
ُسوُل ِبَما اâنِزَل ا ِّهِ  آَمَن الر¼ ب لَْيِه ِمن ر¼
á
ُسوُل ِبَما اâنِزَل ا  َوالُْمْؤِمنُوَن  َوالُْمْؤِمنُوَن  َوالُْمْؤِمنُوَن  َوالُْمْؤِمنُوَن  آَمَن الر¼

ِ َوَمالئِكَ  ¼ÁÀِ آَمَن äَوَمالئِكَ ُلك ِ ¼ÁÀِ آَمَن äَوَمالئِكَ ُلك ِ ¼ÁÀِ آَمَن äَوَمالئِكَ ُلك ِ ¼ÁÀِ آَمَن äْعنَـا ُلك ُسـِِ َوقَـالُوا َمسِ ـن ر« ُق بَـْنيَ ا¹َحـٍد ّمِ ْعنَـا ِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسـِِ َال نَُفـّرِ ُسـِِ َوقَـالُوا َمسِ ـن ر« ُق بَـْنيَ ا¹َحـٍد ّمِ ْعنَـا ِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسـِِ َال نَُفـّرِ ُسـِِ َوقَـالُوا َمسِ ـن ر« ُق بَـْنيَ ا¹َحـٍد ّمِ ْعنَـا ِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسـِِ َال نَُفـّرِ ُسـِِ َوقَـالُوا َمسِ ـن ر« ُق بَـْنيَ ا¹َحـٍد ّمِ ِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسـِِ َال نَُفـّرِ
لَْيَك املَِصريُ     َوا¹َطْعنَا َوا¹َطْعنَا َوا¹َطْعنَا َوا¹َطْعنَا 

á
¼نَا َوا لَْيَك املَِصريُ غُْفَرانََك َرب
á
¼نَا َوا لَْيَك املَِصريُ غُْفَرانََك َرب
á
¼نَا َوا لَْيَك املَِصريُ غُْفَرانََك َرب
á
¼نَا َوا : : : : ، مذكور ٔايًضا يف سورة البقرة، مذكور ٔايًضا يف سورة البقرة، مذكور ٔايًضا يف سورة البقرة، مذكور ٔايًضا يف سورة البقرة]]]]٢٨٥٢٨٥٢٨٥٢٨٥: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ غُْفَرانََك َرب

ِق َوالْ ﴿﴿﴿﴿     «وا ُوُجوَهُمكْ ِقَبَل املَْرشِ ِق َوالْ لَيَْس الِرب¼ ا¹ن تَُول «وا ُوُجوَهُمكْ ِقَبَل املَْرشِ ِق َوالْ لَيَْس الِرب¼ ا¹ن تَُول «وا ُوُجوَهُمكْ ِقَبَل املَْرشِ ِق َوالْ لَيَْس الِرب¼ ا¹ن تَُول «وا ُوُجوَهُمكْ ِقَبَل املَْرشِ ِ َوالَْيْوِم لَيَْس الِرب¼ ا¹ن تَُول ¼ÁÀِ َوالَْيْوِم َمْغِرِب َولَِكن¼ الِرب¼ َمْن آَمَن ِ ¼ÁÀِ َوالَْيْوِم َمْغِرِب َولَِكن¼ الِرب¼ َمْن آَمَن ِ ¼ÁÀِ َوالَْيْوِم َمْغِرِب َولَِكن¼ الِرب¼ َمْن آَمَن ِ ¼ÁÀِ َمْغِرِب َولَِكن¼ الِرب¼ َمْن آَمَن
ــِه َذِوي الُقــْرَىب َوالَْيَتــاَمى     االِٓخــِر َوالَْمالئَِكــِة االِٓخــِر َوالَْمالئَِكــِة االِٓخــِر َوالَْمالئَِكــِة االِٓخــِر َوالَْمالئَِكــِة  ــَني َوآَىت املـَـاَل عَــَىل ُحبِّ ِّ ــِه َذِوي الُقــْرَىب َوالَْيَتــاَمى َواْلِكتَــاِب َوالن¼ِبي ــَني َوآَىت املـَـاَل عَــَىل ُحبِّ ِّ ــِه َذِوي الُقــْرَىب َوالَْيَتــاَمى َواْلِكتَــاِب َوالن¼ِبي ــَني َوآَىت املـَـاَل عَــَىل ُحبِّ ِّ ــِه َذِوي الُقــْرَىب َوالَْيَتــاَمى َواْلِكتَــاِب َوالن¼ِبي ــَني َوآَىت املـَـاَل عَــَىل ُحبِّ ِّ َواْلِكتَــاِب َوالن¼ِبي

ائِِلَني َوِيف  ِبيِل َوالس¼ ائِِلَني َوِيف َوالَْمَساِكَني َواْبَن الس¼ ِبيِل َوالس¼ ائِِلَني َوِيف َوالَْمَساِكَني َواْبَن الس¼ ِبيِل َوالس¼ ائِِلَني َوِيف َوالَْمَساِكَني َواْبَن الس¼ ِبيِل َوالس¼ َاكَة َوالُْموفُـوَن الّرِقَاِب َوا¹قَاَم الص¼ الّرِقَاِب َوا¹قَاَم الص¼ الّرِقَاِب َوا¹قَاَم الص¼ الّرِقَاِب َوا¹قَاَم الص¼     َوالَْمَساِكَني َواْبَن الس¼ َاكَة َوالُْموفُـوَن الَة َوآَىت الز¼ َاكَة َوالُْموفُـوَن الَة َوآَىت الز¼ َاكَة َوالُْموفُـوَن الَة َوآَىت الز¼ الَة َوآَىت الز¼
اِء َوِحَني  ¼ اِبرِيَن ِيف الَباßَساِء َوالرض¼ َذا عَاَهُدوا َوالص¼

á
اِء َوِحَني ِبَعهِْدِمهْ ا ¼ اِبرِيَن ِيف الَباßَساِء َوالرض¼ َذا عَاَهُدوا َوالص¼
á
اِء َوِحَني ِبَعهِْدِمهْ ا ¼ اِبرِيَن ِيف الَباßَساِء َوالرض¼ َذا عَاَهُدوا َوالص¼
á
اِء َوِحَني ِبَعهِْدِمهْ ا ¼ اِبرِيَن ِيف الَباßَساِء َوالرض¼ َذا عَاَهُدوا َوالص¼
á
يَن َصَدقُوا     ِبَعهِْدِمهْ ا ِ ¼iْولَِئَك اâِس اßيَن َصَدقُوا الَبا ِ ¼iْولَِئَك اâِس اßيَن َصَدقُوا الَبا ِ ¼iْولَِئَك اâِس اßيَن َصَدقُوا الَبا ِ ¼iْولَِئَك اâِس اßالَبا

        . . . .     ]]]]١٧٧١٧٧١٧٧١٧٧: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َواâْولَِئَك ُمهُ املُت¼ُقونَ َواâْولَِئَك ُمهُ املُت¼ُقونَ َواâْولَِئَك ُمهُ املُت¼ُقونَ َواâْولَِئَك ُمهُ املُت¼ُقونَ 
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� معهد شيخ اإلسالم العلمي

ث جربيل املشهور حيò ساËٔ ث جربيل املشهور حيò ساËٔ ث جربيل املشهور حيò ساËٔ ث جربيل املشهور حيò ساËٔ  يف حدي يف حدي يف حدي يف حدي���� حددها النيب  حددها النيب  حددها النيب  حددها النيب :::: يف السنة يف السنة يف السنة يف السنةأصول العقائدأصول العقائدأصول العقائدأصول العقائد
 وكتبـه ورسـ واليـوم االٓخـر وتـؤمن  وكتبـه ورسـ واليـوم االٓخـر وتـؤمن  وكتبـه ورسـ واليـوم االٓخـر وتـؤمن  وكتبـه ورسـ واليـوم االٓخـر وتـؤمن  ومالئكتـه ومالئكتـه ومالئكتـه ومالئكتـهٔان تـؤمن HÀٔان تـؤمن HÀٔان تـؤمن HÀٔان تـؤمن HÀ««««: : : : عن إالميـان قـالعن إالميـان قـالعن إالميـان قـالعن إالميـان قـال

        ....»»»»Àلقدر خريه ورشهÀلقدر خريه ورشهÀلقدر خريه ورشهÀلقدر خريه ورشه

        ....العقيدة يف اإلسالمالعقيدة يف اإلسالمالعقيدة يف اإلسالمالعقيدة يف اإلسالم    

، واليت جيب ٔان ، واليت جيب ٔان ، واليت جيب ٔان ، واليت جيب ٔان ����علمية اليت حص هبا اخلرب عن هللا ورسوË علمية اليت حص هبا اخلرب عن هللا ورسوË علمية اليت حص هبا اخلرب عن هللا ورسوË علمية اليت حص هبا اخلرب عن هللا ورسوË ال ال ال ال سائل سائل سائل سائل امل امل امل امل يه يه يه يه ::::- أوال أوال أوال أوال
 ،Ëورسو H ينعقد علهيا قلب املسمل تصديقا ،Ëورسو H ينعقد علهيا قلب املسمل تصديقا ،Ëورسو H ينعقد علهيا قلب املسمل تصديقا ،Ëورسو H ينعقد علهيا قلب املسمل تصديقا....        

        .... يقني ال تقبل الشك، فٕان اكن فهيا ريب ٔاو شك اكن ظنا ال عقيدة يقني ال تقبل الشك، فٕان اكن فهيا ريب ٔاو شك اكن ظنا ال عقيدة يقني ال تقبل الشك، فٕان اكن فهيا ريب ٔاو شك اكن ظنا ال عقيدة يقني ال تقبل الشك، فٕان اكن فهيا ريب ٔاو شك اكن ظنا ال عقيدة العقيدة العقيدة العقيدة العقيدة        ::::ااااثانيثانيثانيثاني

احلـمك اiي ال يقبـل الـشك فيـه ×ى احلـمك اiي ال يقبـل الـشك فيـه ×ى احلـمك اiي ال يقبـل الـشك فيـه ×ى احلـمك اiي ال يقبـل الـشك فيـه ×ى العقيـدة العقيـدة العقيـدة العقيـدة  ( ( ( (: : : : يقول صاحب املعجم الوسيطيقول صاحب املعجم الوسيطيقول صاحب املعجم الوسيطيقول صاحب املعجم الوسيط
¼َما املُْؤِمنُوَن ﴿﴿﴿﴿    :  :  :  :  ، ٔاي عند صاحبه وا×ليل عىل ذq قول هللا تبارك وتعاىل، ٔاي عند صاحبه وا×ليل عىل ذq قول هللا تبارك وتعاىل، ٔاي عند صاحبه وا×ليل عىل ذq قول هللا تبارك وتعاىل، ٔاي عند صاحبه وا×ليل عىل ذq قول هللا تبارك وتعاىل))))معتقدهمعتقدهمعتقدهمعتقده ن

á
¼َما املُْؤِمنُوَن ا ن
á
¼َما املُْؤِمنُوَن ا ن
á
¼َما املُْؤِمنُوَن ا ن
á
ا

 ِ ¼ÁÀِ يَن آَمنُوا ِ ¼iا ِ ¼ÁÀِ يَن آَمنُوا ِ ¼iا ِ ¼ÁÀِ يَن آَمنُوا ِ ¼iا ِ ¼ÁÀِ يَن آَمنُوا ِ ¼iا ِ ¼Áبُـوا َوَجاَهـُدوا ِبـا¹ْمَواِلهِْم َوا¹نُفـِسهِْم ِيف َسـِبيِل اøَُمث¼ لَـْم يَْر ِËَِوَرُسو  ِ ¼Áبُـوا َوَجاَهـُدوا ِبـا¹ْمَواِلهِْم َوا¹نُفـِسهِْم ِيف َسـِبيِل اøَُمث¼ لَـْم يَْر ِËَِوَرُسو  ِ ¼Áبُـوا َوَجاَهـُدوا ِبـا¹ْمَواِلهِْم َوا¹نُفـِسهِْم ِيف َسـِبيِل اøَُمث¼ لَـْم يَْر ِËَِوَرُسو  ِ ¼Áبُـوا َوَجاَهـُدوا ِبـا¹ْمَواِلهِْم َوا¹نُفـِسهِْم ِيف َسـِبيِل اøَُمث¼ لَـْم يَْر ِËَِوَرُسو 
اِدقُونَ     اâْولَِئَك اâْولَِئَك اâْولَِئَك اâْولَِئَك  اِدقُونَ ُمهُ الص¼ اِدقُونَ ُمهُ الص¼ اِدقُونَ ُمهُ الص¼ ، إالميـان HÀ والرسـول، واالٓيـة أالخـرى ، إالميـان HÀ والرسـول، واالٓيـة أالخـرى ، إالميـان HÀ والرسـول، واالٓيـة أالخـرى ، إالميـان HÀ والرسـول، واالٓيـة أالخـرى     ]]]]١٥١٥١٥١٥: : : : احلجـراتاحلجـراتاحلجـراتاحلجـرات    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ُمهُ الص¼

ميان Àلكتـب ال يـصح ميان Àلكتـب ال يـصح ميان Àلكتـب ال يـصح ميان Àلكتـب ال يـصح ، االٕ ، االٕ ، االٕ ، االٕ     ]]]]٢٢٢٢، ، ، ، ١١١١: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َذqَِ الِكتَاُب َال َريَْب ِفيهِ َذqَِ الِكتَاُب َال َريَْب ِفيهِ َذqَِ الِكتَاُب َال َريَْب ِفيهِ َذqَِ الِكتَاُب َال َريَْب ِفيهِ * * * * امل امل امل امل ﴿﴿﴿﴿    : : : : قالقالقالقال
¼َك َجاِمُع الن¼اِس ِلَيْوٍم ال¼ ﴿﴿﴿﴿    : : : : ٔان يكون فيه ريب ٔاو شك، ؤايضا قول هللا تعاىلٔان يكون فيه ريب ٔاو شك، ؤايضا قول هللا تعاىلٔان يكون فيه ريب ٔاو شك، ؤايضا قول هللا تعاىلٔان يكون فيه ريب ٔاو شك، ؤايضا قول هللا تعاىل ن

á
¼نَا ا ¼َك َجاِمُع الن¼اِس ِلَيْوٍم ال¼ َرب ن
á
¼نَا ا ¼َك َجاِمُع الن¼اِس ِلَيْوٍم ال¼ َرب ن
á
¼نَا ا ¼َك َجاِمُع الن¼اِس ِلَيْوٍم ال¼ َرب ن
á
¼نَا ا َرب

�ين �ين �ين �ين . . . .  ٔان يكون فيه شك ٔان يكون فيه شك ٔان يكون فيه شك ٔان يكون فيه شكصحصحصحصح، إالميان Àليوم االٓخر ال ي، إالميان Àليوم االٓخر ال ي، إالميان Àليوم االٓخر ال ي، إالميان Àليوم االٓخر ال ي    ]]]]٩٩٩٩: : : : آل معرانآل معرانآل معرانآل معران    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َريَْب ِفيهِ َريَْب ِفيهِ َريَْب ِفيهِ َريَْب ِفيهِ 
 ٕان هللا ذم  ٕان هللا ذم  ٕان هللا ذم  ٕان هللا ذم :::: ذq ذq ذq ذqيشء نعرفها يف العقيدة ٔاهنـا يقـني ال تقبـل الـشك، وا×ليـل عـىليشء نعرفها يف العقيدة ٔاهنـا يقـني ال تقبـل الـشك، وا×ليـل عـىليشء نعرفها يف العقيدة ٔاهنـا يقـني ال تقبـل الـشك، وا×ليـل عـىليشء نعرفها يف العقيدة ٔاهنـا يقـني ال تقبـل الـشك، وا×ليـل عـىل

ُدونَ ﴿﴿﴿﴿: : : : املرشكني عىل ٔاهنم ارøبوا فقال تعاىلاملرشكني عىل ٔاهنم ارøبوا فقال تعاىلاملرشكني عىل ٔاهنم ارøبوا فقال تعاىلاملرشكني عىل ٔاهنم ارøبوا فقال تعاىل د¼ ْم يَـَرتَ ُدونَ َواْرøَبَْت قُلُـوُهبُْم فَهُـْم ِيف َرْيـِهبِ د¼ ْم يَـَرتَ ُدونَ َواْرøَبَْت قُلُـوُهبُْم فَهُـْم ِيف َرْيـِهبِ د¼ ْم يَـَرتَ ُدونَ َواْرøَبَْت قُلُـوُهبُْم فَهُـْم ِيف َرْيـِهبِ د¼ ْم يَـَرتَ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َواْرøَبَْت قُلُـوُهبُْم فَهُـْم ِيف َرْيـِهبِ
        . . . .     ]]]]٤٤٤٤٥٥٥٥: : : : التوبةالتوبةالتوبةالتوبة    [[[[    

 ٔان مسائلها ٔامور غيبية، ليست مشاهدة ٔاو منظـورة ويه الـيت عناهـا هللا  ٔان مسائلها ٔامور غيبية، ليست مشاهدة ٔاو منظـورة ويه الـيت عناهـا هللا  ٔان مسائلها ٔامور غيبية، ليست مشاهدة ٔاو منظـورة ويه الـيت عناهـا هللا  ٔان مسائلها ٔامور غيبية، ليست مشاهدة ٔاو منظـورة ويه الـيت عناهـا هللا ::::ثالثاثالثاثالثاثالثا
يَن يُْؤِمنُونَ ﴿﴿﴿﴿    : : : : تعاىل بقوË يف مدح املؤمننيتعاىل بقوË يف مدح املؤمننيتعاىل بقوË يف مدح املؤمننيتعاىل بقوË يف مدح املؤمنني ِ ¼iيَن يُْؤِمنُونَ ا ِ ¼iيَن يُْؤِمنُونَ ا ِ ¼iيَن يُْؤِمنُونَ ا ِ ¼iلَْغْيِب اÀِ  لَْغْيِبÀِ  لَْغْيِبÀِ  لَْغْيِبÀِ  ﴾ ﴾ ﴾ ﴾    ]]]]    غيـب     ]]]]٣٣٣٣: : : : البقـرةالبقـرةالبقـرةالبقـرة Hغيـب ، فـا Hغيـب ، فـا Hغيـب ، فـا Hفـا ،

وكذq املالئكة غيب، واليوم االٓخر غيب، والكتـب والرسـل يظـن الـبعض ٔاهنـا وكذq املالئكة غيب، واليوم االٓخر غيب، والكتـب والرسـل يظـن الـبعض ٔاهنـا وكذq املالئكة غيب، واليوم االٓخر غيب، والكتـب والرسـل يظـن الـبعض ٔاهنـا وكذq املالئكة غيب، واليوم االٓخر غيب، والكتـب والرسـل يظـن الـبعض ٔاهنـا 
تشاهد وتنظر، ؤامامنا القرآن، والرسول من عايشه وسكن ٔامامه، ٔاقول ٔاهنا غيب تشاهد وتنظر، ؤامامنا القرآن، والرسول من عايشه وسكن ٔامامه، ٔاقول ٔاهنا غيب تشاهد وتنظر، ؤامامنا القرآن، والرسول من عايشه وسكن ٔامامه، ٔاقول ٔاهنا غيب تشاهد وتنظر، ؤامامنا القرآن، والرسول من عايشه وسكن ٔامامه، ٔاقول ٔاهنا غيب 



   يف ضوء الكتاب والسنة ملعهد شيخ  اإلسالم العلميالعقيدةتفريغ الدرس  األول من 

 

� معهد شيخ اإلسالم العلمي

من من من من ولكن ليس كولكن ليس كولكن ليس كولكن ليس كامامامام تعتقد ٔالن املراد بأهنا غيب بنسبهتا ٕاىل هللا ٔاي كون هؤالء بعثوا  تعتقد ٔالن املراد بأهنا غيب بنسبهتا ٕاىل هللا ٔاي كون هؤالء بعثوا  تعتقد ٔالن املراد بأهنا غيب بنسبهتا ٕاىل هللا ٔاي كون هؤالء بعثوا  تعتقد ٔالن املراد بأهنا غيب بنسبهتا ٕاىل هللا ٔاي كون هؤالء بعثوا 
        . . . . عند هللا، ؤان الكتب كوهنا ٔانزلت من عند هللا غيب ٔاو ال؟ غيبعند هللا، ؤان الكتب كوهنا ٔانزلت من عند هللا غيب ٔاو ال؟ غيبعند هللا، ؤان الكتب كوهنا ٔانزلت من عند هللا غيب ٔاو ال؟ غيبعند هللا، ؤان الكتب كوهنا ٔانزلت من عند هللا غيب ٔاو ال؟ غيب

        . . . .  هبا الرسل عقيدة واحدة هبا الرسل عقيدة واحدة هبا الرسل عقيدة واحدة هبا الرسل عقيدة واحدةتتتت ٔان العقيدة اليت جاء ٔان العقيدة اليت جاء ٔان العقيدة اليت جاء ٔان العقيدة اليت جاء::::رابعارابعارابعارابعا

 يدعون ٕاىل عقيدة واحدة حنن نـسمهيا إالسـالم،  يدعون ٕاىل عقيدة واحدة حنن نـسمهيا إالسـالم،  يدعون ٕاىل عقيدة واحدة حنن نـسمهيا إالسـالم،  يدعون ٕاىل عقيدة واحدة حنن نـسمهيا إالسـالم، ����ما جاء به آدم ونوح ٕاىل محمد ما جاء به آدم ونوح ٕاىل محمد ما جاء به آدم ونوح ٕاىل محمد ما جاء به آدم ونوح ٕاىل محمد 
ْسالمُ ﴿﴿﴿﴿    

á
ِ اال ¼Áيَن ِعنَد ا ن¼ اّ×ِ á

ْسالمُ ا
á
ِ اال ¼Áيَن ِعنَد ا ن¼ اّ×ِ á

ْسالمُ ا
á
ِ اال ¼Áيَن ِعنَد ا ن¼ اّ×ِ á

ْسالمُ ا
á
ِ اال ¼Áيَن ِعنَد ا ن¼ اّ×ِ á

 من رسول ٕاال قال  من رسول ٕاال قال  من رسول ٕاال قال  من رسول ٕاال قال سل هللاسل هللاسل هللاسل هللا ٔار  ٔار  ٔار  ٔار ، ، ، ، مفمفمفمفاااا    ] ] ] ] ١٩١٩١٩١٩:  :  :  :  آل معرانآل معرانآل معرانآل معران    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ا
هُ لقومه ﴿لقومه ﴿لقومه ﴿لقومه ﴿ Ëٍَ غَْريُ

á
ْن ا َ َما لَُمك ّمِ ¼Áهُ  اْعُبُدوا ا Ëٍَ غَْريُ
á
ْن ا َ َما لَُمك ّمِ ¼Áهُ  اْعُبُدوا ا Ëٍَ غَْريُ
á
ْن ا َ َما لَُمك ّمِ ¼Áهُ  اْعُبُدوا ا Ëٍَ غَْريُ
á
ْن ا َ َما لَُمك ّمِ ¼Á٥٩٥٩٥٩٥٩: : : : أالعرافأالعرافأالعرافأالعراف[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  اْعُبُدوا ا.[.[.[.[        

أالنبياء ٔاخوة لعالت ديهنم واحد أالنبياء ٔاخوة لعالت ديهنم واحد أالنبياء ٔاخوة لعالت ديهنم واحد أالنبياء ٔاخوة لعالت ديهنم واحد ««««: : : : ���� وqi قال النيب  وqi قال النيب  وqi قال النيب  وqi قال النيب  واحدة، واحدة، واحدة، واحدة،ٕاذن هذه العقيدةٕاذن هذه العقيدةٕاذن هذه العقيدةٕاذن هذه العقيدة
: : : : ديهنم واحد اليت يه العقيدة اليت يه ال ٕاË ٕاال هللا، ٔا�ـاهتم شــىتديهنم واحد اليت يه العقيدة اليت يه ال ٕاË ٕاال هللا، ٔا�ـاهتم شــىتديهنم واحد اليت يه العقيدة اليت يه ال ٕاË ٕاال هللا، ٔا�ـاهتم شــىتديهنم واحد اليت يه العقيدة اليت يه ال ٕاË ٕاال هللا، ٔا�ـاهتم شــىت» » » » ؤا�اهتم شـىتؤا�اهتم شـىتؤا�اهتم شـىتؤا�اهتم شـىت

عًَة َوِمْهنَاجـاً ﴿﴿﴿﴿: : : :  يه الرشائع يه الرشائع يه الرشائع يه الرشائعاليتاليتاليتاليت ّ َجَعلْنَا ِمنُمكْ ِرشْ ٍ عًَة َوِمْهنَاجـاً ُ ّ َجَعلْنَا ِمنُمكْ ِرشْ ٍ عًَة َوِمْهنَاجـاً ُ ّ َجَعلْنَا ِمنُمكْ ِرشْ ٍ عًَة َوِمْهنَاجـاً ُ ّ َجَعلْنَا ِمنُمكْ ِرشْ مفمفمفمفـا رشـا رشـا رشـا رشعععع يف  يف  يف  يف ] ] ] ] ٤٤٤٤٨٨٨٨: : : : املائـدةاملائـدةاملائـدةاملائـدة[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  ِل ِل ِل ِللكلكلكُلكٍ
قوم نسقوم نسقوم نسقوم نسخخخخ يف قوم آخر، فالرشائع  يف قوم آخر، فالرشائع  يف قوم آخر، فالرشائع  يف قوم آخر، فالرشائع ختختختختتلف من زمان ٕاىل زمـان ومـن مـاكن ٕاىل آخـر تلف من زمان ٕاىل زمـان ومـن مـاكن ٕاىل آخـر تلف من زمان ٕاىل زمـان ومـن مـاكن ٕاىل آخـر تلف من زمان ٕاىل زمـان ومـن مـاكن ٕاىل آخـر 

        . . . . ٕاذن ا×ين واحد، العقيدة اليت جاءت هبا الرسل واحدةٕاذن ا×ين واحد، العقيدة اليت جاءت هبا الرسل واحدةٕاذن ا×ين واحد، العقيدة اليت جاءت هبا الرسل واحدةٕاذن ا×ين واحد، العقيدة اليت جاءت هبا الرسل واحدة

        ....هو العقيدة؟هو العقيدة؟هو العقيدة؟هو العقيدة؟ما عالقة العقيدة باإلميان، هل اإلميان ما عالقة العقيدة باإلميان، هل اإلميان ما عالقة العقيدة باإلميان، هل اإلميان ما عالقة العقيدة باإلميان، هل اإلميان : : : : ثانياثانياثانياثانيا

�����  � ��!"�� ،$%&� '(�& ��!"������  � ��!"�� ،$%&� '(�& ��!"������  � ��!"�� ،$%&� '(�& ��!"������  � ��!"�� ،$%&� '(�& ��!"� : : : :        

        .... عقيدة نقية را عقيدة نقية را عقيدة نقية را عقيدة نقية راخسخسخسخسة تسـتكن يف القلب،ة تسـتكن يف القلب،ة تسـتكن يف القلب،ة تسـتكن يف القلب،::::األولاألولاألولاألول

        . . . .  ومعل يظهر عىل اجلوارح، ومعل يظهر عىل اجلوارح، ومعل يظهر عىل اجلوارح، ومعل يظهر عىل اجلوارح،::::الثانيالثانيالثانيالثاني
 Àلقلب، فالعقيدة نقيـة را Àلقلب، فالعقيدة نقيـة را Àلقلب، فالعقيدة نقيـة را Àلقلب، فالعقيدة نقيـة راخسخسخسخسـة تـسـتكن يف ـة تـسـتكن يف ـة تـسـتكن يف ـة تـسـتكن يف     خمخمخمخمتصةتصةتصةتصةٕاذن إالميان قول ومعل، العقيدة ٕاذن إالميان قول ومعل، العقيدة ٕاذن إالميان قول ومعل، العقيدة ٕاذن إالميان قول ومعل، العقيدة 

 ٔاحـد  ٔاحـد  ٔاحـد  ٔاحـد ددددح فـٕاذا فقـح فـٕاذا فقـح فـٕاذا فقـح فـٕاذا فقـالقلب وهذا ٔاول شطر إالميان، والثـاين معـل يظهـر عـىل اجلـوار القلب وهذا ٔاول شطر إالميان، والثـاين معـل يظهـر عـىل اجلـوار القلب وهذا ٔاول شطر إالميان، والثـاين معـل يظهـر عـىل اجلـوار القلب وهذا ٔاول شطر إالميان، والثـاين معـل يظهـر عـىل اجلـوار 
        . . . .  وثيق جًدا وثيق جًدا وثيق جًدا وثيق جًدانينينينيالركنني فٕان إالميان يزول ٔاو خيتل، ٕاذ االتصال بني الطرفالركنني فٕان إالميان يزول ٔاو خيتل، ٕاذ االتصال بني الطرفالركنني فٕان إالميان يزول ٔاو خيتل، ٕاذ االتصال بني الطرفالركنني فٕان إالميان يزول ٔاو خيتل، ٕاذ االتصال بني الطرف

ٔالن فيه بعض إالميان قد يزول Àللكية فيكفر ٔاو خيتل ٔاي يبقـى عليـه ٕاميانـه ولكـن ٔالن فيه بعض إالميان قد يزول Àللكية فيكفر ٔاو خيتل ٔاي يبقـى عليـه ٕاميانـه ولكـن ٔالن فيه بعض إالميان قد يزول Àللكية فيكفر ٔاو خيتل ٔاي يبقـى عليـه ٕاميانـه ولكـن ٔالن فيه بعض إالميان قد يزول Àللكية فيكفر ٔاو خيتل ٔاي يبقـى عليـه ٕاميانـه ولكـن 
اكن مقيدا يعين مؤمن فاسق ٔاو مؤمن عااكن مقيدا يعين مؤمن فاسق ٔاو مؤمن عااكن مقيدا يعين مؤمن فاسق ٔاو مؤمن عااكن مقيدا يعين مؤمن فاسق ٔاو مؤمن عايصيصيصيص، ٔالنـه فقـد ٔاحـد هـذه املـسميات يف ، ٔالنـه فقـد ٔاحـد هـذه املـسميات يف ، ٔالنـه فقـد ٔاحـد هـذه املـسميات يف ، ٔالنـه فقـد ٔاحـد هـذه املـسميات يف 

        . . . . إالميانإالميانإالميانإالميان
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 طيبة جذورها يف أالرض الطيبة وÀسقة بسوقها يف الس طيبة جذورها يف أالرض الطيبة وÀسقة بسوقها يف الس طيبة جذورها يف أالرض الطيبة وÀسقة بسوقها يف الس طيبة جذورها يف أالرض الطيبة وÀسقة بسوقها يف السامامامامء ء ء ء     ككككشجرةشجرةشجرةشجرة::::فمثل اإلميانفمثل اإلميانفمثل اإلميانفمثل اإلميان
مزهرة ممزهرة ممزهرة ممزهرة ممثمثمثمثرة معطاءة تعطي ٔالكها لك حني Àٕذن رهبا، فإالميان رة معطاءة تعطي ٔالكها لك حني Àٕذن رهبا، فإالميان رة معطاءة تعطي ٔالكها لك حني Àٕذن رهبا، فإالميان رة معطاءة تعطي ٔالكها لك حني Àٕذن رهبا، فإالميان جشجشجشجشرة جذورها العقيدة رة جذورها العقيدة رة جذورها العقيدة رة جذورها العقيدة 

، والشـك ٕان ، والشـك ٕان ، والشـك ٕان ، والشـك ٕان     اليت تغلغلت يف قلب صاحهبا والـسوق والفـرواليت تغلغلت يف قلب صاحهبا والـسوق والفـرواليت تغلغلت يف قلب صاحهبا والـسوق والفـرواليت تغلغلت يف قلب صاحهبا والـسوق والفـروعععع والـ والـ والـ والـ����ر يه العمـلر يه العمـلر يه العمـلر يه العمـل
Ë وجــود Ë وجــود Ë وجــود Ë وجــود  فــسدت الــشجرة ويبــست ومل يبــَق  فــسدت الــشجرة ويبــست ومل يبــَق  فــسدت الــشجرة ويبــست ومل يبــَق  فــسدت الــشجرة ويبــست ومل يبــَق ،،،،اجلــذور ٕاذا خلعــت ٔاو ٕاذا تعفنــتاجلــذور ٕاذا خلعــت ٔاو ٕاذا تعفنــتاجلــذور ٕاذا خلعــت ٔاو ٕاذا تعفنــتاجلــذور ٕاذا خلعــت ٔاو ٕاذا تعفنــت

        . . . . وكذq إالميان ال يبقى Ë وجود ٕاذا زالت العقيدةوكذq إالميان ال يبقى Ë وجود ٕاذا زالت العقيدةوكذq إالميان ال يبقى Ë وجود ٕاذا زالت العقيدةوكذq إالميان ال يبقى Ë وجود ٕاذا زالت العقيدة
وقـد وقـد وقـد وقـد ،،،،ٔاما ٕاذا قطع الساق والفرؤاما ٕاذا قطع الساق والفرؤاما ٕاذا قطع الساق والفرؤاما ٕاذا قطع الساق والفروعععع ٔاو قطع بعضا مهنا فـٕان الـشجرة تـضعف وهتـزل  ٔاو قطع بعضا مهنا فـٕان الـشجرة تـضعف وهتـزل  ٔاو قطع بعضا مهنا فـٕان الـشجرة تـضعف وهتـزل  ٔاو قطع بعضا مهنا فـٕان الـشجرة تـضعف وهتـزل 

 qا كذ qا كذ qا كذ qمتمتمتمتوت لكيا ٔالن وجود الفرووت لكيا ٔالن وجود الفرووت لكيا ٔالن وجود الفرووت لكيا ٔالن وجود الفروعععع وأالوراق  وأالوراق  وأالوراق  وأالوراق رضرضرضرضورة ورة ورة ورة يكيكيكيك    حتحتحتحتافظ الشجرة عىل بقاافظ الشجرة عىل بقاافظ الشجرة عىل بقاافظ الشجرة عىل بقاهئهئهئهئا كذ
        ....للللأالعأالعأالعأالعامامامامل ٕاذا تركت ٔاو ترك جزء مهنا فٕان إالميان ينقل ٕاذا تركت ٔاو ترك جزء مهنا فٕان إالميان ينقل ٕاذا تركت ٔاو ترك جزء مهنا فٕان إالميان ينقل ٕاذا تركت ٔاو ترك جزء مهنا فٕان إالميان ينقصصصص ٔاو يزو ٔاو يزو ٔاو يزو ٔاو يزو

        ؟؟؟؟األعمال يف مسمى اإلمياناألعمال يف مسمى اإلمياناألعمال يف مسمى اإلمياناألعمال يف مسمى اإلميان    هل تدخلهل تدخلهل تدخلهل تدخل

لللليكيكيكيك تعرف ٕان أالع تعرف ٕان أالع تعرف ٕان أالع تعرف ٕان أالعامامامامل تدخل يف مسمى إالميـان، يف تـرك بعـض أالعـل تدخل يف مسمى إالميـان، يف تـرك بعـض أالعـل تدخل يف مسمى إالميـان، يف تـرك بعـض أالعـل تدخل يف مسمى إالميـان، يف تـرك بعـض أالعـامامامامل ميكـن ٔان ل ميكـن ٔان ل ميكـن ٔان ل ميكـن ٔان 
إالميان بضع إالميان بضع إالميان بضع إالميان بضع ««««: : : : ����يزول إالميان، ويف ترك بعضها ال يزول إالميان وكيزول إالميان، ويف ترك بعضها ال يزول إالميان وكيزول إالميان، ويف ترك بعضها ال يزول إالميان وكيزول إالميان، ويف ترك بعضها ال يزول إالميان وكامامامام قال الرسول  قال الرسول  قال الرسول  قال الرسول 

وسـتون ٔاو بعض وسـبعون شعبة ٔاعالها قول ال ٕاË ٕاال هللا ؤاد�هـا ٕاماطـة أالذى وسـتون ٔاو بعض وسـبعون شعبة ٔاعالها قول ال ٕاË ٕاال هللا ؤاد�هـا ٕاماطـة أالذى وسـتون ٔاو بعض وسـبعون شعبة ٔاعالها قول ال ٕاË ٕاال هللا ؤاد�هـا ٕاماطـة أالذى وسـتون ٔاو بعض وسـبعون شعبة ٔاعالها قول ال ٕاË ٕاال هللا ؤاد�هـا ٕاماطـة أالذى 
        ....»»»»واحلياءواحلياءواحلياءواحلياء    الطريقالطريقالطريقالطريقعن عن عن عن 

إالميان حقيقة مركبة ذي شعب، مهنا ما يكـون إالميان حقيقة مركبة ذي شعب، مهنا ما يكـون إالميان حقيقة مركبة ذي شعب، مهنا ما يكـون إالميان حقيقة مركبة ذي شعب، مهنا ما يكـون : : : :  لإلميان لإلميان لإلميان لإلميان اإلمام اخلطابي اإلمام اخلطابي اإلمام اخلطابي اإلمام اخلطابيتعريفتعريفتعريفتعريف
ٔاصل يف إالميان وهو قول ال ٕاË ٕاال هللا ومهنا ما هو مٔاصل يف إالميان وهو قول ال ٕاË ٕاال هللا ومهنا ما هو مٔاصل يف إالميان وهو قول ال ٕاË ٕاال هللا ومهنا ما هو مٔاصل يف إالميان وهو قول ال ٕاË ٕاال هللا ومهنا ما هو ممكمكمكمكالت لٕالميـان، هـو ٕاماطـة الت لٕالميـان، هـو ٕاماطـة الت لٕالميـان، هـو ٕاماطـة الت لٕالميـان، هـو ٕاماطـة 
أالذى عن الطريق وشعب بني ذq كثـري أالذى عن الطريق وشعب بني ذq كثـري أالذى عن الطريق وشعب بني ذq كثـري أالذى عن الطريق وشعب بني ذq كثـري مفمفمفمفهنـا مـا يقـرتب مـن الـشهادة ومهنـا مـا هنـا مـا يقـرتب مـن الـشهادة ومهنـا مـا هنـا مـا يقـرتب مـن الـشهادة ومهنـا مـا هنـا مـا يقـرتب مـن الـشهادة ومهنـا مـا 

        . . . .  الطريق الطريق الطريق الطريقيقرتب من ٕاماطة أالذى عنيقرتب من ٕاماطة أالذى عنيقرتب من ٕاماطة أالذى عنيقرتب من ٕاماطة أالذى عن

 حقيقة ترشيعية مركبة ذي شعب فٕاذا زال قول ال  حقيقة ترشيعية مركبة ذي شعب فٕاذا زال قول ال  حقيقة ترشيعية مركبة ذي شعب فٕاذا زال قول ال  حقيقة ترشيعية مركبة ذي شعب فٕاذا زال قول ال ::::كفركفركفركفر لل لل لل لل اإلمام اخلطابي اإلمام اخلطابي اإلمام اخلطابي اإلمام اخلطابيتعريفتعريفتعريفتعريف
 ٕاىل ال ٕاË ٕاال هللا ومهنا ما يؤول  ٕاىل ال ٕاË ٕاال هللا ومهنا ما يؤول  ٕاىل ال ٕاË ٕاال هللا ومهنا ما يؤول  ٕاىل ال ٕاË ٕاال هللا ومهنا ما يؤول ويطرأ ويطرأ ويطرأ ويطرأ فكذq ٔايًضا مهنا ما يؤول فكذq ٔايًضا مهنا ما يؤول فكذq ٔايًضا مهنا ما يؤول فكذq ٔايًضا مهنا ما يؤول  كفر، كفر، كفر، كفر،ٕاË ٕاال هللا ٕاË ٕاال هللا ٕاË ٕاال هللا ٕاË ٕاال هللا 

        . . . . وال يزول برتوال يزول برتوال يزول برتوال يزول برتككككها ٕاكماطة أالذى عن الطريقها ٕاكماطة أالذى عن الطريقها ٕاكماطة أالذى عن الطريقها ٕاكماطة أالذى عن الطريق

��*     ::::األمر الثالثاألمر الثالثاألمر الثالثاألمر الثالث+� *��+� *��+� *��+�$,&$,&$,&$,&    ��-����-����-����-��    ���.�����.�����.�����.��....        
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    الكتابالكتابالكتابالكتاب    ضضضضوءوءوءوء    يفيفيفيف    إالميانإالميانإالميانإالميان    ٔاصولٔاصولٔاصولٔاصول««««    ::::امسهامسهامسهامسه    كتابكتابكتابكتاب    عليناعليناعليناعلينا    حننحننحننحنن    واواواوامجلمجلمجلمجلاعةاعةاعةاعة    لسـنةلسـنةلسـنةلسـنةاااا    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهلمصطلح مصطلح مصطلح مصطلح 

        ....    2عتقاد،2عتقاد،2عتقاد،2عتقاد،    يفيفيفيف    معنيمعنيمعنيمعني    اجتاهاجتاهاجتاهاجتاه    عىلعىلعىلعىل    يدليدليدليدل    اiياiياiياiي    املصطلحاملصطلحاملصطلحاملصطلح    هذاهذاهذاهذا    »»»»والسـنةوالسـنةوالسـنةوالسـنة
    السـنةالسـنةالسـنةالسـنة        بأهلبأهلبأهلبأهل        اسـتوصوااسـتوصوااسـتوصوااسـتوصوا        ( ( ( (         : : : : قالقالقالقال        الثوريالثوريالثوريالثوري        سفيانسفيانسفيانسفيان        عنعنعنعن        - - - - هللاهللاهللاهللا    رمحهرمحهرمحهرمحه----    احلنباحلنباحلنباحلنبيليليليل    رجبرجبرجبرجب    ابنابنابنابن    يقوليقوليقوليقول

    ؤاحصابـهؤاحصابـهؤاحصابـهؤاحصابـه    هـوهـوهـوهـو    علهيـاعلهيـاعلهيـاعلهيـا    نننناكاكاكاك    اليتاليتاليتاليت    ����    النيبالنيبالنيبالنيب    طريقةطريقةطريقةطريقة    ÀلسـنةÀلسـنةÀلسـنةÀلسـنة    أالأالأالأالمئمئمئمئةةةة    ومرادومرادومرادومراد    ))))غرÀء،غرÀء،غرÀء،غرÀء،    فٕاهنمفٕاهنمفٕاهنمفٕاهنم    خرياخرياخرياخريا

        ::::يقـوليقـوليقـوليقـول    ----هللاهللاهللاهللا    رمحـهرمحـهرمحـهرمحـه----    عيـاضعيـاضعيـاضعيـاض    بـنبـنبـنبـن    الفـضيلالفـضيلالفـضيلالفـضيل    اكناكناكناكن    ولهـذاولهـذاولهـذاولهـذا    والـشهواتوالـشهواتوالـشهواتوالـشهوات    الشـهباتالشـهباتالشـهباتالشـهبات    منمنمنمن    الساملةالساملةالساملةالساملة
    احلراماحلراماحلراماحلرام        ألكألكألكألك        اجتناباجتناباجتناباجتناب        ٔالنٔالنٔالنٔالن        ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟        ،،،،) ) ) ) حاللحاللحاللحالل        منمنمنمن        بطنهبطنهبطنهبطنه        يفيفيفيف        يدخليدخليدخليدخل        ماماماما    عرفعرفعرفعرف    منمنمنمن    السـنةالسـنةالسـنةالسـنة    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل((((

            ....ؤاحصابهؤاحصابهؤاحصابهؤاحصابه    ����    النيبالنيبالنيبالنيب    علهياعلهياعلهياعلهيا    اكناكناكناكن    اليتاليتاليتاليت    السـنةالسـنةالسـنةالسـنة    خصالخصالخصالخصال    ٔاعظمٔاعظمٔاعظمٔاعظم    منمنمنمن
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6�52ــ
6�52ــ
6�52ــ

    ورسـورسـورسـورسـ    وكتبـهوكتبـهوكتبـهوكتبـه    ومالئكتـهومالئكتـهومالئكتـهومالئكتـه    HÀHÀHÀHÀ    إالميـانإالميـانإالميـانإالميـان    مـسائلمـسائلمـسائلمـسائل    يفيفيفيف    خاصـةخاصـةخاصـةخاصـة    2عتقـادات2عتقـادات2عتقـادات2عتقـادات    يفيفيفيف    الـشـهباتالـشـهباتالـشـهباتالـشـهبات

 وصـنفوا يف هـذا العـمل تـصانيف  وصـنفوا يف هـذا العـمل تـصانيف  وصـنفوا يف هـذا العـمل تـصانيف  وصـنفوا يف هـذا العـمل تـصانيف ))))الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    وفضائلوفضائلوفضائلوفضائل    القدرالقدرالقدرالقدر    مسائلمسائلمسائلمسائل    ويفويفويفويف    االٓخراالٓخراالٓخراالٓخر    واليومواليومواليومواليوم
 كتاب السـنة  كتاب السـنة  كتاب السـنة  كتاب السـنة ----٢٢٢٢كتاب السـنة لٕالمام ٔامحد بن حنبل،كتاب السـنة لٕالمام ٔامحد بن حنبل،كتاب السـنة لٕالمام ٔامحد بن حنبل،كتاب السـنة لٕالمام ٔامحد بن حنبل،----١١١١مسوها كتب السـنة، مثل مسوها كتب السـنة، مثل مسوها كتب السـنة، مثل مسوها كتب السـنة، مثل 

وكتـاب الـسـنة وكتـاب الـسـنة وكتـاب الـسـنة وكتـاب الـسـنة ----٤٤٤٤اب السـنة لعبد هللا بن ٔامحد بـن حنبـل، اب السـنة لعبد هللا بن ٔامحد بـن حنبـل، اب السـنة لعبد هللا بن ٔامحد بـن حنبـل، اب السـنة لعبد هللا بن ٔامحد بـن حنبـل، كتكتكتكت----٣٣٣٣البن ٔاالبن ٔاالبن ٔاالبن ٔايبيبيبيب عا عا عا عامصمصمصمص، ، ، ، 
qالل وغري ذqالل وغري ذqالل وغري ذqللللللللخخخخالل وغري ذ . . . .        


+�2 �<��
+�2 �<��
+�2 �<��
        .... ؟ ؟ ؟ ؟2 �<��    ====��-�� $,8��-�� $,8��-�� $,8��-�� $,8�+

        : : : :  ٔاهل السـنة لها معنيان ٔاهل السـنة لها معنيان ٔاهل السـنة لها معنيان ٔاهل السـنة لها معنيان

 وحصابته والعناية هبـا و وحصابته والعناية هبـا و وحصابته والعناية هبـا و وحصابته والعناية هبـا ومتمتمتمتيـيـيـيـزيزيزيزي    ����متابعة السمتابعة السمتابعة السمتابعة السنننننننن واالٓ�ر الواردة عن الرسول  واالٓ�ر الواردة عن الرسول  واالٓ�ر الواردة عن الرسول  واالٓ�ر الواردة عن الرسول  ( ( ( (: : : : األولاألولاألولاألول
        . . . . ))))يدة وأالحاكميدة وأالحاكميدة وأالحاكميدة وأالحاكمحصيحها وسقحصيحها وسقحصيحها وسقحصيحها وسقميميميميها والها والها والها والزتزتزتزتام موجهبا من أالقوال وأالعام موجهبا من أالقوال وأالعام موجهبا من أالقوال وأالعام موجهبا من أالقوال وأالعامامامامل يف ل يف ل يف ل يف جمجمجمجمال العق ال العق ال العق ال العق 

وهو ٔاخوهو ٔاخوهو ٔاخوهو ٔاخصصصص من املع من املع من املع من املعىنىنىنىن أالول، وهو اiي عناه بعض املصنفني حيث مسوا  أالول، وهو اiي عناه بعض املصنفني حيث مسوا  أالول، وهو اiي عناه بعض املصنفني حيث مسوا  أالول، وهو اiي عناه بعض املصنفني حيث مسوا : : : : الثانيالثانيالثانيالثاني
كتهبم Àكتهبم Àكتهبم Àكتهبم Àمسمسمسمس السـنة مثل ابن ٔا السـنة مثل ابن ٔا السـنة مثل ابن ٔا السـنة مثل ابن ٔايبيبيبيب عا عا عا عامصمصمصمص وإالمام ٔامحد بن حنبل وابنه واخلالل وغـريه،  وإالمام ٔامحد بن حنبل وابنه واخلالل وغـريه،  وإالمام ٔامحد بن حنبل وابنه واخلالل وغـريه،  وإالمام ٔامحد بن حنبل وابنه واخلالل وغـريه، 
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2عتقـاد الـصحيح الثابـت Àلـن2عتقـاد الـصحيح الثابـت Àلـن2عتقـاد الـصحيح الثابـت Àلـن2عتقـاد الـصحيح الثابـت Àلـنصصصص     ( ( ( (: : : : يعنون Àلسـنة اليت كتبوها يف هـذه الكتـبيعنون Àلسـنة اليت كتبوها يف هـذه الكتـبيعنون Àلسـنة اليت كتبوها يف هـذه الكتـبيعنون Àلسـنة اليت كتبوها يف هـذه الكتـب
        ....))))وإالجوإالجوإالجوإالجامعامعامعامع

        ؟؟؟؟�� =8,$ ��-���� =8,$ ��-���� =8,$ ��-���� =8,$ ��-�� ��9-� ��9-� ��9-� ���9��-9 ?�8<��9 ?�8<��9 ?�8<��9 ?�8<

        .... بعد الفتنة عند بداية ظهور الفرق بعد الفتنة عند بداية ظهور الفرق بعد الفتنة عند بداية ظهور الفرق بعد الفتنة عند بداية ظهور الفرقالتسمية بأهل السـنةالتسمية بأهل السـنةالتسمية بأهل السـنةالتسمية بأهل السـنة    نشأتنشأتنشأتنشأت
مل يكونوا يسألون عن إالسالم فلمل يكونوا يسألون عن إالسالم فلمل يكونوا يسألون عن إالسالم فلمل يكونوا يسألون عن إالسالم فلامامامام وقعت الفتنة قالوا  وقعت الفتنة قالوا  وقعت الفتنة قالوا  وقعت الفتنة قالوا ((((        ::::----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----قال ابن سريين قال ابن سريين قال ابن سريين قال ابن سريين 

فينظر ٕاىل ٔاهل السـنة فيؤخذ حديفينظر ٕاىل ٔاهل السـنة فيؤخذ حديفينظر ٕاىل ٔاهل السـنة فيؤخذ حديفينظر ٕاىل ٔاهل السـنة فيؤخذ حديهثهثهثهثم، وينظـر ٕاىل ٔاهـل البـدم، وينظـر ٕاىل ٔاهـل البـدم، وينظـر ٕاىل ٔاهـل البـدم، وينظـر ٕاىل ٔاهـل البـدعععع    . . . . )))) رجالمك رجالمك رجالمك رجالمكمسوا لنا مسوا لنا مسوا لنا مسوا لنا 
        . . . . فال يؤخذ حديفال يؤخذ حديفال يؤخذ حديفال يؤخذ حديهثهثهثهثمممم

 ٔاهل الـسـنة اiيـن لـيس  ٔاهل الـسـنة اiيـن لـيس  ٔاهل الـسـنة اiيـن لـيس  ٔاهل الـسـنة اiيـن لـيس ((((    :::: قال قال قال قال من ٔاهل السـنة؟ من ٔاهل السـنة؟ من ٔاهل السـنة؟ من ٔاهل السـنة؟----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----اq اq اq اq وسـئل إالمام موسـئل إالمام موسـئل إالمام موسـئل إالمام م
        . . . . ))))لقب يعرفون به ال ¢مي وال قدري وال رافلقب يعرفون به ال ¢مي وال قدري وال رافلقب يعرفون به ال ¢مي وال قدري وال رافلقب يعرفون به ال ¢مي وال قدري وال رافيضيضيضيض

لك واحد اعتقد معتقد لك واحد اعتقد معتقد لك واحد اعتقد معتقد لك واحد اعتقد معتقد خمخمخمخمالف يسموا به فالقدرية مسوا قدرية ٔالهنـم قـالوا ٕان أالمـر الف يسموا به فالقدرية مسوا قدرية ٔالهنـم قـالوا ٕان أالمـر الف يسموا به فالقدرية مسوا قدرية ٔالهنـم قـالوا ٕان أالمـر الف يسموا به فالقدرية مسوا قدرية ٔالهنـم قـالوا ٕان أالمـر 
 يعــمل أالشـــياء ٕاال بعــد وقوعهــا فــسموا قدريــة، واجلربيــة  يعــمل أالشـــياء ٕاال بعــد وقوعهــا فــسموا قدريــة، واجلربيــة  يعــمل أالشـــياء ٕاال بعــد وقوعهــا فــسموا قدريــة، واجلربيــة  يعــمل أالشـــياء ٕاال بعــد وقوعهــا فــسموا قدريــة، واجلربيــة الالالال    ����ٔانــف، ٔاي ٔان هللا ٔانــف، ٔاي ٔان هللا ٔانــف، ٔاي ٔان هللا ٔانــف، ٔاي ٔان هللا 

 واملرج واملرج واملرج واملرجئئئئة، ٔاما ٔاهل السـنة ليس هلم لقـب، مث ملـا صـارت للجهميـة شـوكة ة، ٔاما ٔاهل السـنة ليس هلم لقـب، مث ملـا صـارت للجهميـة شـوكة ة، ٔاما ٔاهل السـنة ليس هلم لقـب، مث ملـا صـارت للجهميـة شـوكة ة، ٔاما ٔاهل السـنة ليس هلم لقـب، مث ملـا صـارت للجهميـة شـوكة واخلوارواخلوارواخلوارواخلوارجججج
صارت هلم دوصارت هلم دوصارت هلم دوصارت هلم دو**** امتحنوا الناس ودعومه ٕاىل الـتجهم ٔاي ٕاىل فكـر وعقيـدة اجلهميـة  امتحنوا الناس ودعومه ٕاىل الـتجهم ٔاي ٕاىل فكـر وعقيـدة اجلهميـة  امتحنوا الناس ودعومه ٕاىل الـتجهم ٔاي ٕاىل فكـر وعقيـدة اجلهميـة  امتحنوا الناس ودعومه ٕاىل الـتجهم ٔاي ٕاىل فكـر وعقيـدة اجلهميـة 
وآذوا الناس وعذبومه بل وقتلوا البعض من مل يقل بقوهلم، فسوآذوا الناس وعذبومه بل وقتلوا البعض من مل يقل بقوهلم، فسوآذوا الناس وعذبومه بل وقتلوا البعض من مل يقل بقوهلم، فسوآذوا الناس وعذبومه بل وقتلوا البعض من مل يقل بقوهلم، فسخخخخر هللا ٔالهل السـنة ر هللا ٔالهل السـنة ر هللا ٔالهل السـنة ر هللا ٔالهل السـنة 

ابتالابتالابتالابتالهئهئهئهئم و�ظـرمه وفنـد م و�ظـرمه وفنـد م و�ظـرمه وفنـد م و�ظـرمه وفنـد جحجحجحجحجهـم جهـم جهـم جهـم  حيث صرب عىل امتحاهنم و  حيث صرب عىل امتحاهنم و  حيث صرب عىل امتحاهنم و  حيث صرب عىل امتحاهنم و ----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----إالمام ٔامحد إالمام ٔامحد إالمام ٔامحد إالمام ٔامحد 
        . . . . ؤاعلن السـنة، فصار يلقب Àٕمام ٔاهل السـنة واؤاعلن السـنة، فصار يلقب Àٕمام ٔاهل السـنة واؤاعلن السـنة، فصار يلقب Àٕمام ٔاهل السـنة واؤاعلن السـنة، فصار يلقب Àٕمام ٔاهل السـنة وامجلمجلمجلمجلاعةاعةاعةاعة

        ؟؟؟؟واواواوامجلمجلمجلمجلاعةاعةاعةاعة    السـنةالسـنةالسـنةالسـنة    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل    صطلحصطلحصطلحصطلحممممعىل من يطلق عىل من يطلق عىل من يطلق عىل من يطلق 
    2عتقـاد2عتقـاد2عتقـاد2عتقـاد    يفيفيفيف    الـصاالـصاالـصاالـصاحلحلحلحل    السلفالسلفالسلفالسلف    مذهبمذهبمذهبمذهب    ٕاتبإاتبإاتبإاتباعععع    عىلعىلعىلعىل    واواواوامجلمجلمجلمجلاعةاعةاعةاعة    السـنةالسـنةالسـنةالسـنة    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل    صطلحصطلحصطلحصطلحمممم    يطلقيطلقيطلقيطلق

ىىىى    اااامجلمجلمجلمجلاعةاعةاعةاعة    بلزومبلزومبلزومبلزوم    كثريةكثريةكثريةكثرية    ٔاحاديثٔاحاديثٔاحاديثٔاحاديث    وردتوردتوردتوردت    وقدوقدوقدوقد         ....واخلروواخلروواخلروواخلروجججج    الفرقةالفرقةالفرقةالفرقة    عنعنعنعن    وتهنوتهنوتهنوتهنــــ

0�97�0�97�0�97�0�97�    ������������4���4���4���4���    ����    @�+�:�@�+�:�@�+�:�@�+�:�    ���.�=���.�=���.�=���.�=....        
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    ��������    	
	
	
	
    A��B&A��B&A��B&A��B&    �,�C�&��,�C�&��,�C�&��,�C�&�    ����    �-D�-D�-D�-D    A��B&A��B&A��B&A��B&::::            

            ....إالسالم،إالسالم،إالسالم،إالسالم،    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل    منمنمنمن    أالعظمأالعظمأالعظمأالعظم    السوادالسوادالسوادالسواد    ::::أالولأالولأالولأالول
            ....اااا////هتدونهتدونهتدونهتدون    أالأالأالأالمئمئمئمئةةةة    ::::الثاينالثاينالثاينالثاين

            ....����    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    ::::الثالثالثالثالثالثالثالث
            ....اااامجلمجلمجلمجلاعةاعةاعةاعة    يسموايسموايسموايسموا    ٔامر،ٔامر،ٔامر،ٔامر،    عىلعىلعىلعىل    ٔاأٔأامجمجمجمجعواعواعواعوا    ٕاذإاذإاذإاذا    املسلمنياملسلمنياملسلمنياملسلمني    ججججامامامامعةعةعةعة    ::::الرابعالرابعالرابعالرابع

            ....ٔامرئامرئامرئامري    عىلعىلعىلعىل    اجاجاجاجمتمتمتمتعواعواعواعوا    ٕاذإاذإاذإاذا    املسلمنياملسلمنياملسلمنياملسلمني    ججججامامامامعةعةعةعة    ::::اخلامساخلامساخلامساخلامس

�+E��+E��+E��+E�    FG,FG,FG,FG,    A��BH�A��BH�A��BH�A��BH�    'I�3'I�3'I�3'I�3    JKJKJKJK    L����L����L����L����::::        

    هـذههـذههـذههـذه    لـزوملـزوملـزوملـزوم    فيجـبفيجـبفيجـبفيجـب    الـرشالـرشالـرشالـرشعععع،،،،    مقتـمقتـمقتـمقتـىضىضىضىض    عـىلعـىلعـىلعـىل    ٔامرئامرئامرئامري    عىلعىلعىلعىل    اجاجاجاجمتمتمتمتعواعواعواعوا    اiيناiيناiيناiين    اااامجلمجلمجلمجلاعةاعةاعةاعة    ٕانٕانٕانٕان    ::::األولاألولاألولاألول

        . . . . اخلرواخلرواخلرواخلروجججج علهيم وعىل ٔامريمه علهيم وعىل ٔامريمه علهيم وعىل ٔامريمه علهيم وعىل ٔامريمه    وعدموعدموعدموعدم    اااامجلمجلمجلمجلاعةاعةاعةاعة

 ٔاهل السـنة من إالتبا ٔاهل السـنة من إالتبا ٔاهل السـنة من إالتبا ٔاهل السـنة من إالتباعععع وترك 2بتدا وترك 2بتدا وترك 2بتدا وترك 2بتداعععع وهو املذهب احلق،  وهو املذهب احلق،  وهو املذهب احلق،  وهو املذهب احلق، اعليهاعليهاعليهاعليه ا ا ا امجلمجلمجلمجلاعة ماعة ماعة ماعة م::::الثانيالثانيالثانيالثاني
        . . . . الواجب ٕاتباعه والسري عىل مهناجهالواجب ٕاتباعه والسري عىل مهناجهالواجب ٕاتباعه والسري عىل مهناجهالواجب ٕاتباعه والسري عىل مهناجه

        .... هو ما يب هو ما يب هو ما يب هو ما يبىنىنىنىن عليه غريه وهو أالساس عليه غريه وهو أالساس عليه غريه وهو أالساس عليه غريه وهو أالساس::::ألصولألصولألصولألصولاااا

 � ��!"�  � ��!"�  � ��!"�  � ��!"� ���������M���9(�  � ����M���9(�  � ����M���9(�  � ����M���9(�  � ��� : : : :        

ه مهنا ه مهنا ه مهنا ه مهنا فتفتفتفت يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمني ٔاي ٕاعطاء أالمان، ٔامنته  يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمني ٔاي ٕاعطاء أالمان، ٔامنته  يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمني ٔاي ٕاعطاء أالمان، ٔامنته  يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمني ٔاي ٕاعطاء أالمان، ٔامنته ضضضضد ٔاخ د ٔاخ د ٔاخ د ٔاخ ::::األولاألولاألولاألول
ْن َخْوٍف ﴿﴿﴿﴿: : : : قول هللا تعاىلقول هللا تعاىلقول هللا تعاىلقول هللا تعاىل ْن َخْوٍف َوآَمَهنُم ّمِ ْن َخْوٍف َوآَمَهنُم ّمِ ْن َخْوٍف َوآَمَهنُم ّمِ النجوم ٔامنة النجوم ٔامنة النجوم ٔامنة النجوم ٔامنة ««««: : : : ����، وقول النيب ، وقول النيب ، وقول النيب ، وقول النيب     ]]]]٤٤٤٤: : : : قريقريقريقريشششش    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوآَمَهنُم ّمِ

        . . . . ٔاي ٔاي ٔاي ٔاي حتحتحتحتفظ السفظ السفظ السفظ السامامامامءءءء» » » » السالسالسالسامامامامءءءء

اِس ﴿﴿﴿﴿: : : : ����ؤامنة ؤامنة ؤامنة ؤامنة مجمجمجمجع ٔامني، وهو احلافظ، وقول هللا ع ٔامني، وهو احلافظ، وقول هللا ع ٔامني، وهو احلافظ، وقول هللا ع ٔامني، وهو احلافظ، وقول هللا  ِّلنـ¼ ْذ َجَعلْنَـا الَبيْـَت َمثَابَـًة ل
á
اِس  َوا ِّلنـ¼ ْذ َجَعلْنَـا الَبيْـَت َمثَابَـًة ل
á
اِس  َوا ِّلنـ¼ ْذ َجَعلْنَـا الَبيْـَت َمثَابَـًة ل
á
اِس  َوا ِّلنـ¼ ْذ َجَعلْنَـا الَبيْـَت َمثَابَـًة ل
á
 َوا

ِ اال¹ِمنيِ ﴿﴿﴿﴿    : : : : ����، وقال هللا ، وقال هللا ، وقال هللا ، وقال هللا ]]]]١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ َوا¹ْمناً َوا¹ْمناً َوا¹ْمناً َوا¹ْمناً  ِ اال¹ِمنيِ َ ِ اال¹ِمنيِ َ         . . . .     ]]]]٣٣٣٣: : : : التنيالتنيالتنيالتني    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوَهَذا الَبَوَهَذا الَبَوَهَذا الَبَوَهَذا الَب4َ444ِ اال¹ِمنيِ َ
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 ٔامن ٔاي  ٔامن ٔاي  ٔامن ٔاي  ٔامن ٔاي ضضضضد ٔاخاف ويكون معناه التأمني وٕاعطاء أالمان، هذا د ٔاخاف ويكون معناه التأمني وٕاعطاء أالمان، هذا د ٔاخاف ويكون معناه التأمني وٕاعطاء أالمان، هذا د ٔاخاف ويكون معناه التأمني وٕاعطاء أالمان، هذا  مادة مادة مادة مادةٕاذن املعٕاذن املعٕاذن املعٕاذن املعىنىنىنىن من من من من
        . . . .  أالول أالول أالول أالولاملعاملعاملعاملعىنىنىنىن

يتعدى Àلباء ٔاو Àليتعدى Àلباء ٔاو Àليتعدى Àلباء ٔاو Àليتعدى Àلباء ٔاو Àل5555م، يتعدى Àلباء يقول آمن بـ، فيكون معناه م، يتعدى Àلباء يقول آمن بـ، فيكون معناه م، يتعدى Àلباء يقول آمن بـ، فيكون معناه م، يتعدى Àلباء يقول آمن بـ، فيكون معناه : : : : املعىن الثانياملعىن الثانياملعىن الثانياملعىن الثاني
 َوَما ا¹نْـَت ِبُمـْؤِمٍن  َوَما ا¹نْـَت ِبُمـْؤِمٍن  َوَما ا¹نْـَت ِبُمـْؤِمٍن  َوَما ا¹نْـَت ِبُمـْؤِمٍن ﴿﴿﴿﴿: : : : التصديق ٔاو Àلالتصديق ٔاو Àلالتصديق ٔاو Àلالتصديق ٔاو Àل5555م، فيكون معناه التصديق كقول هللا تعاىلم، فيكون معناه التصديق كقول هللا تعاىلم، فيكون معناه التصديق كقول هللا تعاىلم، فيكون معناه التصديق كقول هللا تعاىل

¼نَا ¼نَال ¼نَال ¼نَال  بكـذا ٔاي صـدقت بـه، وقـال هللا  بكـذا ٔاي صـدقت بـه، وقـال هللا  بكـذا ٔاي صـدقت بـه، وقـال هللا  بكـذا ٔاي صـدقت بـه، وقـال هللا تتتت، ٔاي مبـصدق لنـا، آمنـ، ٔاي مبـصدق لنـا، آمنـ، ٔاي مبـصدق لنـا، آمنـ، ٔاي مبـصدق لنـا، آمنـ]]]]١٧١٧١٧١٧: : : : يوسفيوسفيوسفيوسف[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ ل
ِ َويُْؤِمُن ِللُْمْؤِمِننيَ  يُْؤِمُن Àِ  يُْؤِمُن Àِ  يُْؤِمُن Àِ  يُْؤِمُن Àِ ﴿﴿﴿﴿: : : : تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل ¼Á ََويُْؤِمُن ِللُْمْؤِمِنني ِ ¼Á ََويُْؤِمُن ِللُْمْؤِمِنني ِ ¼Á ََويُْؤِمُن ِللُْمْؤِمِنني ِ ¼Á ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ ]]]]مبع، مبع، مبع، مبعىنىنىنىن يصدق هللا ويـصدق  يصدق هللا ويـصدق  يصدق هللا ويـصدق  يصدق هللا ويـصدق ]]]]٦٦٦٦١١١١: : : : التوبةالتوبةالتوبةالتوبة ،

        . . . . املؤمنني، هذا املعاملؤمنني، هذا املعاملؤمنني، هذا املعاملؤمنني، هذا املعىنىنىنىن اللغوي يدور حول ٕاعطاء أالمان والتصديق اللغوي يدور حول ٕاعطاء أالمان والتصديق اللغوي يدور حول ٕاعطاء أالمان والتصديق اللغوي يدور حول ٕاعطاء أالمان والتصديق
    ----رمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللا----هـو اعتقـاد وقـول ومعـل، قـال أالصـفهاين هـو اعتقـاد وقـول ومعـل، قـال أالصـفهاين هـو اعتقـاد وقـول ومعـل، قـال أالصـفهاين هـو اعتقـاد وقـول ومعـل، قـال أالصـفهاين : : : :  لٕالميـان لٕالميـان لٕالميـان لٕالميـانالـرشعيالـرشعيالـرشعيالـرشعياملعاملعاملعاملعىنىنىنىن    

))))À لقلب والعملÀ هو التصديق À لقلب والعملÀ هو التصديق À لقلب والعملÀ هو التصديق À لقلب والعملÀ ٔالراكنٔالراكنٔالراكنٔالراكنوإالميان يف لسان الرشوإالميان يف لسان الرشوإالميان يف لسان الرشوإالميان يف لسان الرشعععع هو التصديق((((....        
Ëاري قوËاري قوËاري قوËلقيت ٔاك لقيت ٔاك لقيت ٔاك لقيت ٔاكرثرثرثرث من ٔالـف رجـل مـن  من ٔالـف رجـل مـن  من ٔالـف رجـل مـن  من ٔالـف رجـل مـن ((((    ::::وروى إالمام الاللاكوروى إالمام الاللاكوروى إالمام الاللاكوروى إالمام الاللاكيئيئيئيئ عن إالمام الب عن إالمام الب عن إالمام الب عن إالمام البخخخخاري قو 

العلالعلالعلالعلامامامامء من أالمصار ء من أالمصار ء من أالمصار ء من أالمصار مفمفمفمفـا رٔايـت ٔاحـًدا مـهنم خيتلـف يف ٔان إالميـان قـول ومعـل يزيـد ـا رٔايـت ٔاحـًدا مـهنم خيتلـف يف ٔان إالميـان قـول ومعـل يزيـد ـا رٔايـت ٔاحـًدا مـهنم خيتلـف يف ٔان إالميـان قـول ومعـل يزيـد ـا رٔايـت ٔاحـًدا مـهنم خيتلـف يف ٔان إالميـان قـول ومعـل يزيـد 
        . . . . ))))وينقوينقوينقوينقصصصص

        ....ٕالميان واملعٕالميان واملعٕالميان واملعٕالميان واملعىنىنىنىن الرشعي؟ الرشعي؟ الرشعي؟ الرشعي؟للللهل يوجد عالقة ما بني املعهل يوجد عالقة ما بني املعهل يوجد عالقة ما بني املعهل يوجد عالقة ما بني املعىنىنىنىن اللغوي  اللغوي  اللغوي  اللغوي 
التصديق ؤان التصديق يكون Àلقلـب واللـسان التصديق ؤان التصديق يكون Àلقلـب واللـسان التصديق ؤان التصديق يكون Àلقلـب واللـسان التصديق ؤان التصديق يكون Àلقلـب واللـسان نعم، ٕان معاين إالميان لغة نعم، ٕان معاين إالميان لغة نعم، ٕان معاين إالميان لغة نعم، ٕان معاين إالميان لغة ::::اجلواباجلواباجلواباجلواب

        ....واجلوارحواجلوارحواجلوارحواجلوارح
وهكذا إالميان الرشعي عبارة عن تصديق وهكذا إالميان الرشعي عبارة عن تصديق وهكذا إالميان الرشعي عبارة عن تصديق وهكذا إالميان الرشعي عبارة عن تصديق خمخمخمخمصوص وهـو مـا يـسمى عنـد الـسلف صوص وهـو مـا يـسمى عنـد الـسلف صوص وهـو مـا يـسمى عنـد الـسلف صوص وهـو مـا يـسمى عنـد الـسلف 
بقول القلب، وهذا التصديق اiي هو قول القلب ال ينفع وحده بل البد معـه مـن بقول القلب، وهذا التصديق اiي هو قول القلب ال ينفع وحده بل البد معـه مـن بقول القلب، وهذا التصديق اiي هو قول القلب ال ينفع وحده بل البد معـه مـن بقول القلب، وهذا التصديق اiي هو قول القلب ال ينفع وحده بل البد معـه مـن 
2نقياد و2ستسالم وهو ما يسمى بعمل القلـب، ويلـزم مـن ذq قـول اللـسان 2نقياد و2ستسالم وهو ما يسمى بعمل القلـب، ويلـزم مـن ذq قـول اللـسان 2نقياد و2ستسالم وهو ما يسمى بعمل القلـب، ويلـزم مـن ذq قـول اللـسان 2نقياد و2ستسالم وهو ما يسمى بعمل القلـب، ويلـزم مـن ذq قـول اللـسان 

 ؤامن مـن  ؤامن مـن  ؤامن مـن  ؤامن مـن ����ل اجلوارح، وهذه أالجزاء مرتابطة، ل اجلوارح، وهذه أالجزاء مرتابطة، ل اجلوارح، وهذه أالجزاء مرتابطة، ل اجلوارح، وهذه أالجزاء مرتابطة، مفمفمفمفن جاء هبا فقد آمن HÀ ن جاء هبا فقد آمن HÀ ن جاء هبا فقد آمن HÀ ن جاء هبا فقد آمن HÀ ومعومعومعومع
        . . . . عذابهعذابهعذابهعذابه

 وحــد يقــول مينــا وحــد  وحــد يقــول مينــا وحــد  وحــد يقــول مينــا وحــد  وحــد يقــول مينــا وحــد ،،،،))))مــصدر وحــد الــيشء ٕاذا جعــ واحــدمــصدر وحــد الــيشء ٕاذا جعــ واحــدمــصدر وحــد الــيشء ٕاذا جعــ واحــدمــصدر وحــد الــيشء ٕاذا جعــ واحــد((((    ::::التوحيــد لغــةالتوحيــد لغــةالتوحيــد لغــةالتوحيــد لغــة
القطرين، كيف؟ ٔاي جعـل القطـرين قطـرا واحـدا، فـالن وحـد الـبالد ٔاي جعـل القطرين، كيف؟ ٔاي جعـل القطـرين قطـرا واحـدا، فـالن وحـد الـبالد ٔاي جعـل القطرين، كيف؟ ٔاي جعـل القطـرين قطـرا واحـدا، فـالن وحـد الـبالد ٔاي جعـل القطرين، كيف؟ ٔاي جعـل القطـرين قطـرا واحـدا، فـالن وحـد الـبالد ٔاي جعـل 
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د الـيشء ٕاذا جعـ واحـًدا د الـيشء ٕاذا جعـ واحـًدا د الـيشء ٕاذا جعـ واحـًدا د الـيشء ٕاذا جعـ واحـًدا أالجزاء املتناأالجزاء املتناأالجزاء املتناأالجزاء املتناثثثثرة جزًءا واحًدا، فالتوحيد لغة مصدر وحـرة جزًءا واحًدا، فالتوحيد لغة مصدر وحـرة جزًءا واحًدا، فالتوحيد لغة مصدر وحـرة جزًءا واحًدا، فالتوحيد لغة مصدر وحـ
: : : : ))))ال ٕاËال ٕاËال ٕاËال ٕاË((((وهذا ال يتحقق ٕاال بنفي وٕاثبات وهوهذا ال يتحقق ٕاال بنفي وٕاثبات وهوهذا ال يتحقق ٕاال بنفي وٕاثبات وهوهذا ال يتحقق ٕاال بنفي وٕاثبات وهامامامام ركنًا لكمـة التوحيـد، ال ٕاË ٕاال هللا،  ركنًا لكمـة التوحيـد، ال ٕاË ٕاال هللا،  ركنًا لكمـة التوحيـد، ال ٕاË ٕاال هللا،  ركنًا لكمـة التوحيـد، ال ٕاË ٕاال هللا، 

ٕاثبات، فتنفي العبودية عن غري هللا وتثبهتا qi ،H ملـا تقـول مـا ٕاثبات، فتنفي العبودية عن غري هللا وتثبهتا qi ،H ملـا تقـول مـا ٕاثبات، فتنفي العبودية عن غري هللا وتثبهتا qi ،H ملـا تقـول مـا ٕاثبات، فتنفي العبودية عن غري هللا وتثبهتا qi ،H ملـا تقـول مـا : : : : ))))ٕاال هللإاال هللإاال هللإاال هللا((((نفي، نفي، نفي، نفي، 
 تقول ال نعبد  تقول ال نعبد  تقول ال نعبد  تقول ال نعبد معمعمعمعىنىنىنىن ال ٕاË ٕاال هللا تقول ال معبود  ال ٕاË ٕاال هللا تقول ال معبود  ال ٕاË ٕاال هللا تقول ال معبود  ال ٕاË ٕاال هللا تقول ال معبود حبحبحبحبق ٕاال هللا، فتنفي وتثبت، ال ينفعق ٕاال هللا، فتنفي وتثبت، ال ينفعق ٕاال هللا، فتنفي وتثبت، ال ينفعق ٕاال هللا، فتنفي وتثبت، ال ينفع

، فأقول ال معبود وسكت فأصـبح، مـا ، فأقول ال معبود وسكت فأصـبح، مـا ، فأقول ال معبود وسكت فأصـبح، مـا ، فأقول ال معبود وسكت فأصـبح، مـا ----سـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىل----، مل تثبهتا H ، مل تثبهتا H ، مل تثبهتا H ، مل تثبهتا H ����غري هللا غري هللا غري هللا غري هللا 
 H دام نفيت العبودية فيجب ٔان تثبهتا، تثبهتا ملن؟ تثبهتا H دام نفيت العبودية فيجب ٔان تثبهتا، تثبهتا ملن؟ تثبهتا H دام نفيت العبودية فيجب ٔان تثبهتا، تثبهتا ملن؟ تثبهتا H دام نفيت العبودية فيجب ٔان تثبهتا، تثبهتا ملن؟ تثبهتا���� Ëوهـذه حقيقـة ال ٕا  Ëوهـذه حقيقـة ال ٕا  Ëوهـذه حقيقـة ال ٕا  Ëوهـذه حقيقـة ال ٕا 

        . . . . ٕاال هللا يبقى هذا معٕاال هللا يبقى هذا معٕاال هللا يبقى هذا معٕاال هللا يبقى هذا معىنىنىنىن اللغوي للتوحيد، مصدر وحد اليشء ٔاي جع واحًدا اللغوي للتوحيد، مصدر وحد اليشء ٔاي جع واحًدا اللغوي للتوحيد، مصدر وحد اليشء ٔاي جع واحًدا اللغوي للتوحيد، مصدر وحد اليشء ٔاي جع واحًدا
    وأاللوهيــةوأاللوهيــةوأاللوهيــةوأاللوهيــة    الربوبيــةالربوبيــةالربوبيــةالربوبيــة    مـنمـنمـنمـن    بــهبــهبــهبــه    خيـتخيـتخيـتخيـتصصصص    مبــامبــامبــامبــا    تعـاىلتعـاىلتعـاىلتعـاىل ٕافــراد هللا  ٕافــراد هللا  ٕافــراد هللا  ٕافــراد هللا :::: للتوحيـد للتوحيـد للتوحيـد للتوحيـداملعـاملعـاملعـاملعـىنىنىنىن الــرشعي الــرشعي الــرشعي الــرشعي

            ....والصفاتوالصفاتوالصفاتوالصفات    وأالسوأالسوأالسوأالسامامامامءءءء

        ::::اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة
        . . . . هو وحد اليشء ٔاي جع واحًداهو وحد اليشء ٔاي جع واحًداهو وحد اليشء ٔاي جع واحًداهو وحد اليشء ٔاي جع واحًدا: : : : املعاملعاملعاملعىنىنىنىن اللغوي للتوحيد اللغوي للتوحيد اللغوي للتوحيد اللغوي للتوحيد

ٕافراد هللا تعاىل مبا خيتٕافراد هللا تعاىل مبا خيتٕافراد هللا تعاىل مبا خيتٕافراد هللا تعاىل مبا خيتصصصص به من الربوبية وأاللوهية وأالس به من الربوبية وأاللوهية وأالس به من الربوبية وأاللوهية وأالس به من الربوبية وأاللوهية وأالسامامامامء ء ء ء : : : : املعاملعاملعاملعىنىنىنىن الرشعي للتوحيد الرشعي للتوحيد الرشعي للتوحيد الرشعي للتوحيد
        ....والصفاتوالصفاتوالصفاتوالصفات

        كيف علمت  ٔاقسام التوحيد؟كيف علمت  ٔاقسام التوحيد؟كيف علمت  ٔاقسام التوحيد؟كيف علمت  ٔاقسام التوحيد؟
ٔالقسام كيف علموها؟ هل موجودة يف الكتـاب، ٔاو يف الـسـنة؟ ال، علموهـا ٔالقسام كيف علموها؟ هل موجودة يف الكتـاب، ٔاو يف الـسـنة؟ ال، علموهـا ٔالقسام كيف علموها؟ هل موجودة يف الكتـاب، ٔاو يف الـسـنة؟ ال، علموهـا ٔالقسام كيف علموها؟ هل موجودة يف الكتـاب، ٔاو يف الـسـنة؟ ال، علموهـا هذه اهذه اهذه اهذه ا

        . . . . Àلتتبع و2سـتقراء التامÀلتتبع و2سـتقراء التامÀلتتبع و2سـتقراء التامÀلتتبع و2سـتقراء التام
وهذه أالقسام الثالثة للتوحيد قد ٔاخذها ٔاهل العمل Àالســتقراء وهذه أالقسام الثالثة للتوحيد قد ٔاخذها ٔاهل العمل Àالســتقراء وهذه أالقسام الثالثة للتوحيد قد ٔاخذها ٔاهل العمل Àالســتقراء وهذه أالقسام الثالثة للتوحيد قد ٔاخذها ٔاهل العمل Àالســتقراء : (: (: (: (يقول يف الكتابيقول يف الكتابيقول يف الكتابيقول يف الكتاب

ع لنصوص ع لنصوص ع لنصوص ع لنصوص  ذه ذه ذه ذه         والتتبوالتتبوالتتبوالتتبــــ اد هـاد هـاد هـاد هـــــ الكتاب والسـنة، وهو اسـتقراء øمä لنـصوص الـرشالكتاب والسـنة، وهو اسـتقراء øمä لنـصوص الـرشالكتاب والسـنة، وهو اسـتقراء øمä لنـصوص الـرشالكتاب والسـنة، وهو اسـتقراء øمä لنـصوص الـرشعععع، ٔافـ، ٔافـ، ٔافـ، ٔافـــــ
التوحيد املطلوب من العباد هو إالميان بوحدانيالتوحيد املطلوب من العباد هو إالميان بوحدانيالتوحيد املطلوب من العباد هو إالميان بوحدانيالتوحيد املطلوب من العباد هو إالميان بوحدانيــــة هللا يف ة هللا يف ة هللا يف ة هللا يف         ، ويه ٔاّن ، ويه ٔاّن ، ويه ٔاّن ، ويه ٔاّن احلقيقة الرشعيةاحلقيقة الرشعيةاحلقيقة الرشعيةاحلقيقة الرشعية

س مبؤمنس مبؤمنس مبؤمنس مبؤمن        ربوبيته ؤالوهي¼ته ؤاسربوبيته ؤالوهي¼ته ؤاسربوبيته ؤالوهي¼ته ؤاسربوبيته ؤالوهي¼ته ؤاسامامامامئه وصفاته، ئه وصفاته، ئه وصفاته، ئه وصفاته،  ه فليه فليه فليه فليــــ         ). ). ). ). مفمفمفَمفن مل يأت هبذا َن مل يأت هبذا َن مل يأت هبذا َن مل يأت هبذا مجمجمجمجيعيعيعيعــــ
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حنن قلنا معحنن قلنا معحنن قلنا معحنن قلنا معىنىنىنىن التوحيد يف االٓخر هذا، واسـتدلوا عىل ٕانه ثالث ٔاقسام وفيه معـ التوحيد يف االٓخر هذا، واسـتدلوا عىل ٕانه ثالث ٔاقسام وفيه معـ التوحيد يف االٓخر هذا، واسـتدلوا عىل ٕانه ثالث ٔاقسام وفيه معـ التوحيد يف االٓخر هذا، واسـتدلوا عىل ٕانه ثالث ٔاقسام وفيه معـىنىنىنىن    
فيـه خـالف بـني ٔاهـل العـمل هـذا فيـه خـالف بـني ٔاهـل العـمل هـذا فيـه خـالف بـني ٔاهـل العـمل هـذا فيـه خـالف بـني ٔاهـل العـمل هـذا اiي يف الكتاب يقـول هـذا التقـسـمي رشعـي، و اiي يف الكتاب يقـول هـذا التقـسـمي رشعـي، و اiي يف الكتاب يقـول هـذا التقـسـمي رشعـي، و اiي يف الكتاب يقـول هـذا التقـسـمي رشعـي، و 

التقسـمي الرشعي، هل هذا التقسـمي رشعي ٔاو اصـطالالتقسـمي الرشعي، هل هذا التقسـمي رشعي ٔاو اصـطالالتقسـمي الرشعي، هل هذا التقسـمي رشعي ٔاو اصـطالالتقسـمي الرشعي، هل هذا التقسـمي رشعي ٔاو اصـطال>>>>، تقـسـمي تعبـدي، يعـين ، تقـسـمي تعبـدي، يعـين ، تقـسـمي تعبـدي، يعـين ، تقـسـمي تعبـدي، يعـين 
        ....اiي خيالف يكون مبتداiي خيالف يكون مبتداiي خيالف يكون مبتداiي خيالف يكون مبتدعععع ٔاو هو تقسـمي اصطال ٔاو هو تقسـمي اصطال ٔاو هو تقسـمي اصطال ٔاو هو تقسـمي اصطال>>>>

        ما معما معما معما معىنىنىنىن اصطال اصطال اصطال اصطال>>>> ومع ومع ومع ومعىنىنىنىن رشعي؟  رشعي؟  رشعي؟  رشعي؟ 
        .... يكون فيه ن يكون فيه ن يكون فيه ن يكون فيه نصصصص فيه دليل رشعي،  فيه دليل رشعي،  فيه دليل رشعي،  فيه دليل رشعي، ::::رشعيرشعيرشعيرشعي

        ما يه أالدما يه أالدما يه أالدما يه أالد**** الرشعية؟  الرشعية؟  الرشعية؟  الرشعية؟ 
        . . . . لهيا، ؤادلهيا، ؤادلهيا، ؤادلهيا، ؤاد****    خمخمخمخمتلف علهياتلف علهياتلف علهياتلف علهيأادٔادٔادٔاد**** متفق ع متفق ع متفق ع متفق ع: : : : أالدأالدأالدأالد**** الرشعية عند� الرشعية عند� الرشعية عند� الرشعية عند�

        . . . .  الكتاب والسـنة وإالج الكتاب والسـنة وإالج الكتاب والسـنة وإالج الكتاب والسـنة وإالجامعامعامعامع والقياس والقياس والقياس والقياس::::املتفق علهيااملتفق علهيااملتفق علهيااملتفق علهيا
 من  من  من  من عععع كثري مهنا 2سـتقراء، واملصلحة املرس كثري مهنا 2سـتقراء، واملصلحة املرس كثري مهنا 2سـتقراء، واملصلحة املرس كثري مهنا 2سـتقراء، واملصلحة املرس<<<<، وقول الصحا، وقول الصحا، وقول الصحا، وقول الصحايبيبيبيب، ورش، ورش، ورش، ورش::::اااا====تلف علهياتلف علهياتلف علهياتلف علهيا

قبلنــا، و2سـتــصحاب، و2سـتحــسان وكثــري جــًدا مــن أالدقبلنــا، و2سـتــصحاب، و2سـتحــسان وكثــري جــًدا مــن أالدقبلنــا، و2سـتــصحاب، و2سـتحــسان وكثــري جــًدا مــن أالدقبلنــا، و2سـتــصحاب، و2سـتحــسان وكثــري جــًدا مــن أالد**** الــرشعية مهنــا  الــرشعية مهنــا  الــرشعية مهنــا  الــرشعية مهنــا 
        . . . . 2سـتقراء، هذا مع2سـتقراء، هذا مع2سـتقراء، هذا مع2سـتقراء، هذا معىنىنىنىن التقسـمي الرشعي التقسـمي الرشعي التقسـمي الرشعي التقسـمي الرشعي

فاiي قال تقسـمي رشعي قال تقسـمي رشعي قـال ٕان عليـه دليـل رشعـي اiي هـو فاiي قال تقسـمي رشعي قال تقسـمي رشعي قـال ٕان عليـه دليـل رشعـي اiي هـو فاiي قال تقسـمي رشعي قال تقسـمي رشعي قـال ٕان عليـه دليـل رشعـي اiي هـو فاiي قال تقسـمي رشعي قال تقسـمي رشعي قـال ٕان عليـه دليـل رشعـي اiي هـو 
        ....2سـتقراء2سـتقراء2سـتقراء2سـتقراء

        . . . . اسـتقراء øم واسـتقراء �قاسـتقراء øم واسـتقراء �قاسـتقراء øم واسـتقراء �قاسـتقراء øم واسـتقراء �قصصصص: : : : ننننااااو2سـتقراء نوعو2سـتقراء نوعو2سـتقراء نوعو2سـتقراء نوع
 يعين ٔاقطع لك اiي ٔاخـذ منـه هـذا أالمـر، فهـو اســتقراء øم يعـين  يعين ٔاقطع لك اiي ٔاخـذ منـه هـذا أالمـر، فهـو اســتقراء øم يعـين  يعين ٔاقطع لك اiي ٔاخـذ منـه هـذا أالمـر، فهـو اســتقراء øم يعـين  يعين ٔاقطع لك اiي ٔاخـذ منـه هـذا أالمـر، فهـو اســتقراء øم يعـين ::::اسـتقراء øماسـتقراء øماسـتقراء øماسـتقراء øم

لسـنة لكها بعد ما لسـنة لكها بعد ما لسـنة لكها بعد ما لسـنة لكها بعد ما معناه اسـتقراء الكتاب لكه يعين القرآن لكه، اسـتقرٔا القرآن لكه وامعناه اسـتقراء الكتاب لكه يعين القرآن لكه، اسـتقرٔا القرآن لكه وامعناه اسـتقراء الكتاب لكه يعين القرآن لكه، اسـتقرٔا القرآن لكه وامعناه اسـتقراء الكتاب لكه يعين القرآن لكه، اسـتقرٔا القرآن لكه وا
 ٕان فيـه  ٕان فيـه  ٕان فيـه  ٕان فيـه همهمهمهمقرٔات لك هذا اسـتنبقرٔات لك هذا اسـتنبقرٔات لك هذا اسـتنبقرٔات لك هذا اسـتنبطططط ٕان التوحيد عبارة عن ثالثـة ٔاشــياء، فهـذا دلـيل  ٕان التوحيد عبارة عن ثالثـة ٔاشــياء، فهـذا دلـيل  ٕان التوحيد عبارة عن ثالثـة ٔاشــياء، فهـذا دلـيل  ٕان التوحيد عبارة عن ثالثـة ٔاشــياء، فهـذا دلـيل 

دليل رشعي، يبقى اiي يقول ٕان التقسـمي لـيس ثـالث ٔاشــياء يبقـى مبتـددليل رشعي، يبقى اiي يقول ٕان التقسـمي لـيس ثـالث ٔاشــياء يبقـى مبتـددليل رشعي، يبقى اiي يقول ٕان التقسـمي لـيس ثـالث ٔاشــياء يبقـى مبتـددليل رشعي، يبقى اiي يقول ٕان التقسـمي لـيس ثـالث ٔاشــياء يبقـى مبتـدعععع عـىل  عـىل  عـىل  عـىل 
        ....@@@@مهمهمهمه

 اصــطال اصــطال اصــطال اصــطال>>>> ٔاي اصــطلح عليــه ٔاهــل هــذا الفــن،  ٔاي اصــطلح عليــه ٔاهــل هــذا الفــن،  ٔاي اصــطلح عليــه ٔاهــل هــذا الفــن،  ٔاي اصــطلح عليــه ٔاهــل هــذا الفــن، ،،،،::::الثــاين اصــطالالثــاين اصــطالالثــاين اصــطالالثــاين اصــطال>>>>تقــسـمي تقــسـمي تقــسـمي تقــسـمي ال ال ال ال 
املتاملتاملتاملتخخخخصصني يف هذا الفن صصني يف هذا الفن صصني يف هذا الفن صصني يف هذا الفن ففففاملتاملتاملتاملتخخخخصصني فيه، صصني فيه، صصني فيه، صصني فيه، اصطلح ٔاي اتفق، ٔاهل هذا الفن يعين اصطلح ٔاي اتفق، ٔاهل هذا الفن يعين اصطلح ٔاي اتفق، ٔاهل هذا الفن يعين اصطلح ٔاي اتفق، ٔاهل هذا الفن يعين 
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اiين مه ٔاهل العقيدة ٔاهل التوحيد ملا ٔاقول ثقة عرفه اصطالح يبقى عندي مـن؟ اiين مه ٔاهل العقيدة ٔاهل التوحيد ملا ٔاقول ثقة عرفه اصطالح يبقى عندي مـن؟ اiين مه ٔاهل العقيدة ٔاهل التوحيد ملا ٔاقول ثقة عرفه اصطالح يبقى عندي مـن؟ اiين مه ٔاهل العقيدة ٔاهل التوحيد ملا ٔاقول ثقة عرفه اصطالح يبقى عندي مـن؟ 
الفقهاء، ٔاصول فقه عرفه من أالصوليني، التفسري عرفه عند من؟ عنـد املفـالفقهاء، ٔاصول فقه عرفه من أالصوليني، التفسري عرفه عند من؟ عنـد املفـالفقهاء، ٔاصول فقه عرفه من أالصوليني، التفسري عرفه عند من؟ عنـد املفـالفقهاء، ٔاصول فقه عرفه من أالصوليني، التفسري عرفه عند من؟ عنـد املفـرسرسرسرسين، ين، ين، ين، 

        . . . . يبقى هذا معيبقى هذا معيبقى هذا معيبقى هذا معىنىنىنىن اصطال اصطال اصطال اصطال>>>>
والتنظمي وسهووالتنظمي وسهووالتنظمي وسهووالتنظمي وسهو**** وصول  وصول  وصول  وصول  ٔاي اتفقوا عىل هذا التقسـمي للرتتيب  ٔاي اتفقوا عىل هذا التقسـمي للرتتيب  ٔاي اتفقوا عىل هذا التقسـمي للرتتيب  ٔاي اتفقوا عىل هذا التقسـمي للرتتيب ::::ومعومعومعومعىنىنىنىن 2صطالح 2صطالح 2صطالح 2صطالح

املعلومة وهذا ليس عليه حمك، يعين ال ينفع ٔاقوq خذ واحد اثنني ثالثـة، ال ينفـع املعلومة وهذا ليس عليه حمك، يعين ال ينفع ٔاقوq خذ واحد اثنني ثالثـة، ال ينفـع املعلومة وهذا ليس عليه حمك، يعين ال ينفع ٔاقوq خذ واحد اثنني ثالثـة، ال ينفـع املعلومة وهذا ليس عليه حمك، يعين ال ينفع ٔاقوq خذ واحد اثنني ثالثـة، ال ينفـع 
يقول غري هؤالء الثالثة يبقى آمث ٔاو مبتديقول غري هؤالء الثالثة يبقى آمث ٔاو مبتديقول غري هؤالء الثالثة يبقى آمث ٔاو مبتديقول غري هؤالء الثالثة يبقى آمث ٔاو مبتدعععع، يبقى ٔانـت حولتـه مـن ، يبقى ٔانـت حولتـه مـن ، يبقى ٔانـت حولتـه مـن ، يبقى ٔانـت حولتـه مـن  ال  ال  ال  ال ٔاقول لٔاقول لٔاقول لٔاقول لBBBBي ي ي ي 

        . . . . اصطالاصطالاصطالاصطال>>>> ٕاىل رشعي ٕاىل رشعي ٕاىل رشعي ٕاىل رشعي
ة يف ة يف ة يف ة يف  حمك، ٔاي ال يب حمك، ٔاي ال يب حمك، ٔاي ال يب حمك، ٔاي ال يبىنىنىنىن ع ع ع عيليليليل حمك فـال مـشاح حمك فـال مـشاح حمك فـال مـشاح حمك فـال مـشاحههههٕامنا ملا ٔاقول اصطالٕامنا ملا ٔاقول اصطالٕامنا ملا ٔاقول اصطالٕامنا ملا ٔاقول اصطال>>>> ٔاي ليس علي ٔاي ليس علي ٔاي ليس علي ٔاي ليس علي

مخمخمخمخسة ٔانت حر مـا دام سة ٔانت حر مـا دام سة ٔانت حر مـا دام سة ٔانت حر مـا دام لهم لهم لهم لهم ع ع ع ع جت جت جت جت      ٔاربعة ٔاربعة ٔاربعة ٔاربعةلهملهملهملهمع ع ع ع جت جت جت جت  اثنني  اثنني  اثنني  اثنني لهملهملهملهمع ع ع ع جت جت جت جت لهم ثالثة لهم ثالثة لهم ثالثة لهم ثالثة ع ع ع ع 2صطالح، جت 2صطالح، جت 2صطالح، جت 2صطالح، جت 
        . . . . لكه يدور حول هذا املعلكه يدور حول هذا املعلكه يدور حول هذا املعلكه يدور حول هذا املعىنىنىنىن

        هل تقسـمي التوحيد يف 2صطالح رشعي؟ هل تقسـمي التوحيد يف 2صطالح رشعي؟ هل تقسـمي التوحيد يف 2صطالح رشعي؟ هل تقسـمي التوحيد يف 2صطالح رشعي؟ 
ىل دليـل رشعـي اiي هـو ىل دليـل رشعـي اiي هـو ىل دليـل رشعـي اiي هـو ىل دليـل رشعـي اiي هـو قلنا اختلف أالقلنا اختلف أالقلنا اختلف أالقلنا اختلف أالمئمئمئمئة فهيم ة فهيم ة فهيم ة فهيم مفمفمفمفن قائل ٔانه رشعي هـو بنـاه عـن قائل ٔانه رشعي هـو بنـاه عـن قائل ٔانه رشعي هـو بنـاه عـن قائل ٔانه رشعي هـو بنـاه عـ

    وهذا قول الـشـيوهذا قول الـشـيوهذا قول الـشـيوهذا قول الـشـيخخخخ عبـد الـرازق  عبـد الـرازق  عبـد الـرازق  عبـد الـرازق ، مع، مع، مع، معىنىنىنىن ذq اiي خيالف يبقى مبتد ذq اiي خيالف يبقى مبتد ذq اiي خيالف يبقى مبتد ذq اiي خيالف يبقى مبتدعععع، ، ، ، 2سـتقراء2سـتقراء2سـتقراء2سـتقراء
        . . . .  حفظه هللا حفظه هللا حفظه هللا حفظه هللالبدرالبدرالبدرالبدر

توحيد ربوبية، توحيد ٔالوهية، توحيد ربوبية، توحيد ٔالوهية، توحيد ربوبية، توحيد ٔالوهية، توحيد ربوبية، توحيد ٔالوهية، :  :  :  :   ٔانه اصطال ٔانه اصطال ٔانه اصطال ٔانه اصطال>>>> ؤاشهر التقسـ ؤاشهر التقسـ ؤاشهر التقسـ ؤاشهر التقسـDDDDت ثالثةت ثالثةت ثالثةت ثالثة::::والراجحوالراجحوالراجحوالراجح
        . . . . توحيد ٔاستوحيد ٔاستوحيد ٔاستوحيد ٔاسامامامامء وصفاتء وصفاتء وصفاتء وصفات

        هل اختلف السلف يف تقسـمي التوحيد؟هل اختلف السلف يف تقسـمي التوحيد؟هل اختلف السلف يف تقسـمي التوحيد؟هل اختلف السلف يف تقسـمي التوحيد؟
اختلف السلف يف تقسـاختلف السلف يف تقسـاختلف السلف يف تقسـاختلف السلف يف تقسـميميميميه حىت ال نقول ٕان التقسـمي هـذا ثالثـة وفقـه حىت ال نقول ٕان التقسـمي هـذا ثالثـة وفقـه حىت ال نقول ٕان التقسـمي هـذا ثالثـة وفقـه حىت ال نقول ٕان التقسـمي هـذا ثالثـة وفقـطططط، ، ، ، مفمفمفمفـهنم ـهنم ـهنم ـهنم نعم نعم نعم نعم 

 ومـهنم مـن يقـسمه ثـالث ٔاو ٔاربـع و�درا مـا يقـسمه الـبعض  ومـهنم مـن يقـسمه ثـالث ٔاو ٔاربـع و�درا مـا يقـسمه الـبعض  ومـهنم مـن يقـسمه ثـالث ٔاو ٔاربـع و�درا مـا يقـسمه الـبعض  ومـهنم مـن يقـسمه ثـالث ٔاو ٔاربـع و�درا مـا يقـسمه الـبعض من يقـسمه قـسمني،من يقـسمه قـسمني،من يقـسمه قـسمني،من يقـسمه قـسمني،
مخمخمخمخس، والبعض يبدس، والبعض يبدس، والبعض يبدس، والبعض يبدعععع من مل يقل ثالثة وزمعوا ٔان هذا التقسـمي تعبدي ومن هؤالء  من مل يقل ثالثة وزمعوا ٔان هذا التقسـمي تعبدي ومن هؤالء  من مل يقل ثالثة وزمعوا ٔان هذا التقسـمي تعبدي ومن هؤالء  من مل يقل ثالثة وزمعوا ٔان هذا التقسـمي تعبدي ومن هؤالء 

        . . . .  موجودة يف السعودية موجودة يف السعودية موجودة يف السعودية موجودة يف السعودية اجلامية اجلامية اجلامية اجلامية امسها  امسها  امسها  امسها فرقةفرقةفرقةفرقة
        .... يف ٔانوا يف ٔانوا يف ٔانوا يف ٔانواعععع التوحيد ومسمياته التوحيد ومسمياته التوحيد ومسمياته التوحيد ومسمياتهاسـتقراء السلفاسـتقراء السلفاسـتقراء السلفاسـتقراء السلف



   يف ضوء الكتاب والسنة ملعهد شيخ  اإلسالم العلميالعقيدةتفريغ الدرس  األول من 

 

�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

        ....يد يد يد يد  يف ٔانوا يف ٔانوا يف ٔانوا يف ٔانواعععع التوحيد ومسمياته، التوح  التوحيد ومسمياته، التوح  التوحيد ومسمياته، التوح  التوحيد ومسمياته، التوح  اسـتقراء السلف اسـتقراء السلف اسـتقراء السلف اسـتقراء السلفاختلفاختلفاختلفاختلف
يـه الرسـل ونزلـت بـه يـه الرسـل ونزلـت بـه يـه الرسـل ونزلـت بـه يـه الرسـل ونزلـت بـه  التوحيد اiي دعت ٕال  التوحيد اiي دعت ٕال  التوحيد اiي دعت ٕال  التوحيد اiي دعت ٕال  ٕان ٕان ٕان ٕان مث مث مث مث::::مفمفمفمفثال إالمام الطحاوي يقولثال إالمام الطحاوي يقولثال إالمام الطحاوي يقولثال إالمام الطحاوي يقول

        . . . . ، توحيد يف إالثبات واملعرفة، وتوحيد يف الطلب والقول، توحيد يف إالثبات واملعرفة، وتوحيد يف الطلب والقول، توحيد يف إالثبات واملعرفة، وتوحيد يف الطلب والقول، توحيد يف إالثبات واملعرفة، وتوحيد يف الطلب والقولالكتاب نوعانالكتاب نوعانالكتاب نوعانالكتاب نوعان
 ٕان السلف قالوا ثالثة فق ٕان السلف قالوا ثالثة فق ٕان السلف قالوا ثالثة فق ٕان السلف قالوا ثالثة فقطططط، ال ليس فق، ال ليس فق، ال ليس فق، ال ليس فقطططط ذq، شــي ذq، شــي ذq، شــي ذq، شــيخخخخ إالسـالم  إالسـالم  إالسـالم  إالسـالم ::::رد عليه البعضرد عليه البعضرد عليه البعضرد عليه البعض

التوحيــد القــويل التوحيــد القــويل التوحيــد القــويل التوحيــد القــويل : : : : أالولأالولأالولأالول: : : : مـرينمـرينمـرينمـرينٔان التوحيــد يتــضمن أ ٔان التوحيــد يتــضمن أ ٔان التوحيــد يتــضمن أ ٔان التوحيــد يتــضمن أ : : : :  يقـول يقـول يقـول يقـول----رمحــه هللارمحــه هللارمحــه هللارمحــه هللا----ابـن تابـن تابـن تابـن تميميميمييــة يــة يــة يــة 
        . . . . العمالعمالعمالعميليليليل

التوحيـد القـويل العمـالتوحيـد القـويل العمـالتوحيـد القـويل العمـالتوحيـد القـويل العمـيليليليل، ، ، ، : : : : توحيد إالثبات واملعرفة، وابن تتوحيد إالثبات واملعرفة، وابن تتوحيد إالثبات واملعرفة، وابن تتوحيد إالثبات واملعرفة، وابن تميميميمييـة قـاليـة قـاليـة قـاليـة قـال: : : : الطحاوي قالالطحاوي قالالطحاوي قالالطحاوي قال
ــف، أالول ــسمى اختل ــف، أالولامل ــسمى اختل ــف، أالولامل ــسمى اختل ــف، أالولامل ــسمى اختل ــال: : : : امل ــاين ق ــال إالســالم، والث ــاين ق ــال إالســالم، والث ــاين ق ــال إالســالم، والث ــاين ق ــيليليليل    : : : : ؟؟؟ شـــي؟؟؟ شـــي؟؟؟ شـــي؟؟؟ شـــيخخخخ إالســالم، والث ــد العم ــالتوحي ــد العم ــالتوحي ــد العم ــالتوحي ــد العم التوحي

        . . . . ييييقويل علمي، ومعقويل علمي، ومعقويل علمي، ومعقويل علمي، ومعيليليليل ٕاراد ٕاراد ٕاراد ٕاراد: : : : إالرادي، شـيإالرادي، شـيإالرادي، شـيإالرادي، شـيخخخخ إالسالم قسم التوحيد ٕاىل نوعني إالسالم قسم التوحيد ٕاىل نوعني إالسالم قسم التوحيد ٕاىل نوعني إالسالم قسم التوحيد ٕاىل نوعني
فأمـا النـوعني مـن التوحيـد فأمـا النـوعني مـن التوحيـد فأمـا النـوعني مـن التوحيـد فأمـا النـوعني مـن التوحيـد : : : :  ذكر نوعني وثالثة للتوحيد، قال ذكر نوعني وثالثة للتوحيد، قال ذكر نوعني وثالثة للتوحيد، قال ذكر نوعني وثالثة للتوحيد، قال::::مام ابن القميمام ابن القميمام ابن القميمام ابن القمييقول االٕ يقول االٕ يقول االٕ يقول االٕ 

نــونــونــونــوعععع يف العــمل و2عتقــاد، ونــو يف العــمل و2عتقــاد، ونــو يف العــمل و2عتقــاد، ونــو يف العــمل و2عتقــاد، ونــوعععع يف إالرادة والقــصد، ومســى  يف إالرادة والقــصد، ومســى  يف إالرادة والقــصد، ومســى  يف إالرادة والقــصد، ومســى : : : : التوحيــد نوعــانالتوحيــد نوعــانالتوحيــد نوعــانالتوحيــد نوعــان: : : : قــالقــالقــالقــال
التوحيد القصدي إالرادي، لتعلـق أالول Àٔالخبـار التوحيد القصدي إالرادي، لتعلـق أالول Àٔالخبـار التوحيد القصدي إالرادي، لتعلـق أالول Àٔالخبـار التوحيد القصدي إالرادي، لتعلـق أالول Àٔالخبـار : : : : التوحيد العلمي، والثاينالتوحيد العلمي، والثاينالتوحيد العلمي، والثاينالتوحيد العلمي، والثاين: : : : أالولأالولأالولأالول

        . . . . القصد وإالرادة لهذا سالقصد وإالرادة لهذا سالقصد وإالرادة لهذا سالقصد وإالرادة لهذا سامامامامه قصدي ٕاراديه قصدي ٕاراديه قصدي ٕاراديه قصدي ٕاراديواملعرفة لهذا سواملعرفة لهذا سواملعرفة لهذا سواملعرفة لهذا سامامامامه علمي، والثاين يف ه علمي، والثاين يف ه علمي، والثاين يف ه علمي، والثاين يف 
        : : : : قال يف بيان ٔانواقال يف بيان ٔانواقال يف بيان ٔانواقال يف بيان ٔانواعععع التوحيد قال التوحيد قال التوحيد قال التوحيد قال: : : : ماذا قال يف الثالثةماذا قال يف الثالثةماذا قال يف الثالثةماذا قال يف الثالثة

التوحيــد العلمــي التوحيــد العلمــي التوحيــد العلمــي التوحيــد العلمــي : : : : الثالــثالثالــثالثالــثالثالــثتوحيــد أاللوهيــة، و توحيــد أاللوهيــة، و توحيــد أاللوهيــة، و توحيــد أاللوهيــة، و : : : :  والثــاين والثــاين والثــاين والثــاين توحيــد الربوبيــة، توحيــد الربوبيــة، توحيــد الربوبيــة، توحيــد الربوبيــة،::::أالولأالولأالولأالول
        . . . . 2عتقادي2عتقادي2عتقادي2عتقادي

ٕاهنـم ٕاهنـم ٕاهنـم ٕاهنـم : : : :  قال معربا عن خـالف الـسلف يف التقـسـمي قـال قال معربا عن خـالف الـسلف يف التقـسـمي قـال قال معربا عن خـالف الـسلف يف التقـسـمي قـال قال معربا عن خـالف الـسلف يف التقـسـمي قـال----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----الشـيالشـيالشـيالشـيخخخخ ابن Àز  ابن Àز  ابن Àز  ابن Àز 
        . . . .  التقسـمي ومل يبد التقسـمي ومل يبد التقسـمي ومل يبد التقسـمي ومل يبدعععع ٔاحد، مث قال ؤاقسام التوحيد ثالثة ٔاحد، مث قال ؤاقسام التوحيد ثالثة ٔاحد، مث قال ؤاقسام التوحيد ثالثة ٔاحد، مث قال ؤاقسام التوحيد ثالثةاختلفوا يفاختلفوا يفاختلفوا يفاختلفوا يف

        ....ٕاذن ٔاشهر ٔاقسام التوحيد ثالثةٕاذن ٔاشهر ٔاقسام التوحيد ثالثةٕاذن ٔاشهر ٔاقسام التوحيد ثالثةٕاذن ٔاشهر ٔاقسام التوحيد ثالثة
والشـيوالشـيوالشـيوالشـيخخخخ سل سل سل سلDDDDن بن عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب هو حفيـد الـشـين بن عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب هو حفيـد الـشـين بن عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب هو حفيـد الـشـين بن عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب هو حفيـد الـشـيخخخخ محمـد بـن  محمـد بـن  محمـد بـن  محمـد بـن 

 جيــوز هــذا وجيــوز هــذا ٔاي  جيــوز هــذا وجيــوز هــذا ٔاي  جيــوز هــذا وجيــوز هــذا ٔاي  جيــوز هــذا وجيــوز هــذا ٔاي :::: ٔاول كتــاب التفــسري قــال ٔاول كتــاب التفــسري قــال ٔاول كتــاب التفــسري قــال ٔاول كتــاب التفــسري قــال----رمحــه هللارمحــه هللارمحــه هللارمحــه هللا----عبــد الوهــاب عبــد الوهــاب عبــد الوهــاب عبــد الوهــاب 
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ــثال ــثال جيــوز والتقــسـمي وال ــثال جيــوز والتقــسـمي وال ــثال جيــوز والتقــسـمي وال ــايئيئيئيئ جيــوز والتقــسـمي وال ــاالتقــسـمي الثن ــاالتقــسـمي الثن ــاالتقــسـمي الثن ــىنىنىنىن حصــيح وال مــشاحة يف  حصــيح وال مــشاحة يف  حصــيح وال مــشاحة يف  حصــيح وال مــشاحة يف التقــسـمي الثن يثيثيثيث جيــوز واملعــ جيــوز واملعــ جيــوز واملعــ جيــوز واملع
        . . . . 2صطالح2صطالح2صطالح2صطالح

ــسـمي  ــهر ٕان التق ــسائل، أالش ــذه امل ــم ه ــسـمي، تفه ــن التق ــا م ــسـمي ٕاذن االٓن حنــن انهتين ــهر ٕان التق ــسائل، أالش ــذه امل ــم ه ــسـمي، تفه ــن التق ــا م ــسـمي ٕاذن االٓن حنــن انهتين ــهر ٕان التق ــسائل، أالش ــذه امل ــم ه ــسـمي، تفه ــن التق ــا م ــسـمي ٕاذن االٓن حنــن انهتين ــهر ٕان التق ــسائل، أالش ــذه امل ــم ه ــسـمي، تفه ــن التق ــا م ٕاذن االٓن حنــن انهتين
 عليـه حـمك ٕامنـا للتقـسـمي وسـهو عليـه حـمك ٕامنـا للتقـسـمي وسـهو عليـه حـمك ٕامنـا للتقـسـمي وسـهو عليـه حـمك ٕامنـا للتقـسـمي وسـهو**** ووصـول  ووصـول  ووصـول  ووصـول ببببىنىنىنىناصطالاصطالاصطالاصطال>>>> ال مشاحة يف ذq وال ي  ال مشاحة يف ذq وال ي  ال مشاحة يف ذq وال ي  ال مشاحة يف ذq وال ي 

        . . . . املعلومة للطالباملعلومة للطالباملعلومة للطالباملعلومة للطالب

        :::: توحيد الربوبية توحيد الربوبية توحيد الربوبية توحيد الربوبية

            ....السـنة والعقل والفطرةالسـنة والعقل والفطرةالسـنة والعقل والفطرةالسـنة والعقل والفطرةمعناه ؤادلته من الكتاب و معناه ؤادلته من الكتاب و معناه ؤادلته من الكتاب و معناه ؤادلته من الكتاب و : : : : املبحث أالولاملبحث أالولاملبحث أالولاملبحث أالول((((

            ::::تعريفهتعريفهتعريفهتعريفه: : : : ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال

 ٕاذن ا ٕاذن ا ٕاذن ا ٕاذن امسمسمسمس الـرب الـصفة مـن  الـرب الـصفة مـن  الـرب الـصفة مـن  الـرب الـصفة مـن ))))الربوبية مصدر من الفعـل ربـب، ومنـه الـرب« الربوبية مصدر من الفعـل ربـب، ومنـه الـرب« الربوبية مصدر من الفعـل ربـب، ومنـه الـرب« الربوبية مصدر من الفعـل ربـب، ومنـه الـرب« : : : :  لغة لغة لغة لغة----أ أ أ أ 
        ....الرب الربوبية، مثل ما ٔاقول هللا ٔاو إالË، الصفة من هللا ٔاو إالË أاللوهيةالرب الربوبية، مثل ما ٔاقول هللا ٔاو إالË، الصفة من هللا ٔاو إالË أاللوهيةالرب الربوبية، مثل ما ٔاقول هللا ٔاو إالË، الصفة من هللا ٔاو إالË أاللوهيةالرب الربوبية، مثل ما ٔاقول هللا ٔاو إالË، الصفة من هللا ٔاو إالË أاللوهية

ة هللا، ويه مأخوذة ة هللا، ويه مأخوذة ة هللا، ويه مأخوذة ة هللا، ويه مأخوذة ((((     اااامسمسمسمس الرب، والـرب يف  الرب، والـرب يف  الرب، والـرب يف  الرب، والـرب يف @@@@م العـرب يطلـقم العـرب يطلـقم العـرب يطلـقم العـرب يطلـق    من من من من     فالربوبية صففالربوبية صففالربوبية صففالربوبية صفــــ
ُمْصِلحُمْصِلحُمْصِلحُمْصِلح    مهنا املاq، والسـيد، املطامهنا املاq، والسـيد، املطامهنا املاq، والسـيد، املطامهنا املاq، والسـيد، املطاعععع، ، ، ، : : : : عىل معانعىل معانعىل معانعىل معان  والرب يف  والرب يف  والرب يف  والرب يف @@@@م العرب يطلق م العرب يطلق م العرب يطلق م العرب يطلق ))))والوالوالوالــــ

املاq، والسـيد، واملصلح، واملطـااملاq، والسـيد، واملصلح، واملطـااملاq، والسـيد، واملصلح، واملطـااملاq، والسـيد، واملصلح، واملطـاعععع، يعـين عبـد املطلـب ملـا جـاء ، يعـين عبـد املطلـب ملـا جـاء ، يعـين عبـد املطلـب ملـا جـاء ، يعـين عبـد املطلـب ملـا جـاء : : : : عىل ٔاربع معانعىل ٔاربع معانعىل ٔاربع معانعىل ٔاربع معان
ٔابرهة ؤاخذ ٕاب قال ٔا� رب إالبل ٔاي ماq إالبل، وللبيـت رب حيميـه، ويوسـف ٔابرهة ؤاخذ ٕاب قال ٔا� رب إالبل ٔاي ماq إالبل، وللبيـت رب حيميـه، ويوسـف ٔابرهة ؤاخذ ٕاب قال ٔا� رب إالبل ٔاي ماq إالبل، وللبيـت رب حيميـه، ويوسـف ٔابرهة ؤاخذ ٕاب قال ٔا� رب إالبل ٔاي ماq إالبل، وللبيـت رب حيميـه، ويوسـف 

اذهب ٕاىل ربـك ٔاي ســيدك، وكـذq اذهب ٕاىل ربـك ٔاي ســيدك، وكـذq اذهب ٕاىل ربـك ٔاي ســيدك، وكـذq اذهب ٕاىل ربـك ٔاي ســيدك، وكـذq : : : : ا قالا قالا قالا قالقال لقال لقال لقال لBBBBي يف السجن حيò جاءه ي يف السجن حيò جاءه ي يف السجن حيò جاءه ي يف السجن حيò جاءه خمخمخمخمرب رب رب رب 
        ....ٔايًضا املطأايًضا املطأايًضا املطأايًضا املطاعععع واملصلح يسمى املر واملصلح يسمى املر واملصلح يسمى املر واملصلح يسمى املريبيبيبيب ٔاي املصلح ٔاي املصلح ٔاي املصلح ٔاي املصلح

وهـذا ٔاقـوهـذا ٔاقـوهـذا ٔاقـوهـذا ٔاقـرصرصرصرص    ) ) ) )  فٕان توحيد الربوبية هـو ٕافـراد هللا بأفعـاË فٕان توحيد الربوبية هـو ٕافـراد هللا بأفعـاË فٕان توحيد الربوبية هـو ٕافـراد هللا بأفعـاË فٕان توحيد الربوبية هـو ٕافـراد هللا بأفعـاË::::ٔاما يف 2صطالحٔاما يف 2صطالحٔاما يف 2صطالحٔاما يف 2صطالح    ----بببب((((
توحيـد يعـين ٕافـراد هللا، توحيـد يعـين ٕافـراد هللا، توحيـد يعـين ٕافـراد هللا، توحيـد يعـين ٕافـراد هللا، : : : : تعريف للربوبية، ٔاقـتعريف للربوبية، ٔاقـتعريف للربوبية، ٔاقـتعريف للربوبية، ٔاقـرصرصرصرص كـ كـ كـ كـامامامامن تعـري القـصري يف ان تعـري القـصري يف ان تعـري القـصري يف ان تعـري القـصري يف ا====تـتـتـتـرصرصرصرص

قول q خلق، ملا ٔافرد هللا Àخللق، خلق فعل من؟ قول q خلق، ملا ٔافرد هللا Àخللق، خلق فعل من؟ قول q خلق، ملا ٔافرد هللا Àخللق، خلق فعل من؟ قول q خلق، ملا ٔافرد هللا Àخللق، خلق فعل من؟ ربوبية، يعين ٔافعال هللا، يعين أ ربوبية، يعين ٔافعال هللا، يعين أ ربوبية، يعين ٔافعال هللا، يعين أ ربوبية، يعين ٔافعال هللا، يعين أ 
، ٕاذن هذا توحيد ربوبية، ٔاحيا ربوبية، منع ربوبيـة، رزق، ٕاذن ، ٕاذن هذا توحيد ربوبية، ٔاحيا ربوبية، منع ربوبيـة، رزق، ٕاذن ، ٕاذن هذا توحيد ربوبية، ٔاحيا ربوبية، منع ربوبيـة، رزق، ٕاذن ، ٕاذن هذا توحيد ربوبية، ٔاحيا ربوبية، منع ربوبيـة، رزق، ٕاذن ؟؟؟؟هللا ٔاو فعل العبدهللا ٔاو فعل العبدهللا ٔاو فعل العبدهللا ٔاو فعل العبد

 هللا يف التدبري وإالحياء وإالماتة وإالعطاء واملنع هذا لكه ربوبية، ٕامنا ملا ٔاقـول  هللا يف التدبري وإالحياء وإالماتة وإالعطاء واملنع هذا لكه ربوبية، ٕامنا ملا ٔاقـول  هللا يف التدبري وإالحياء وإالماتة وإالعطاء واملنع هذا لكه ربوبية، ٕامنا ملا ٔاقـول  هللا يف التدبري وإالحياء وإالماتة وإالعطاء واملنع هذا لكه ربوبية، ٕامنا ملا ٔاقـول ٕافرادٕافرادٕافرادٕافراد
ٔاللوهيـة ويه ٕافـراد هللا ٔاللوهيـة ويه ٕافـراد هللا ٔاللوهيـة ويه ٕافـراد هللا ٔاللوهيـة ويه ٕافـراد هللا جسجسجسجسد فعل العبـد، ٕاذن لـيس ربوبيـة، فعـل العبـد توحيـد اد فعل العبـد، ٕاذن لـيس ربوبيـة، فعـل العبـد توحيـد اد فعل العبـد، ٕاذن لـيس ربوبيـة، فعـل العبـد توحيـد اد فعل العبـد، ٕاذن لـيس ربوبيـة، فعـل العبـد توحيـد ا
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بأفعال العباد، فيه فرق بني الربوبية وأاللوهية، ملا ٔارى لكمة بأفعال العباد، فيه فرق بني الربوبية وأاللوهية، ملا ٔارى لكمة بأفعال العباد، فيه فرق بني الربوبية وأاللوهية، ملا ٔارى لكمة بأفعال العباد، فيه فرق بني الربوبية وأاللوهية، ملا ٔارى لكمة رسرسرسرس، انظـر هـل فعـل ، انظـر هـل فعـل ، انظـر هـل فعـل ، انظـر هـل فعـل 
        . . . . هللا ٕاذن هللا ٕاذن هللا ٕاذن هللا ٕاذن حتحتحتحتت توحيد الربوبية، فعل العبد ٕافراده ت توحيد الربوبية، فعل العبد ٕافراده ت توحيد الربوبية، فعل العبد ٕافراده ت توحيد الربوبية، فعل العبد ٕافراده حتحتحتحتت توحيد أاللوهيةت توحيد أاللوهيةت توحيد أاللوهيةت توحيد أاللوهية

اخللـق والـرزق اخللـق والـرزق اخللـق والـرزق اخللـق والـرزق ((((: : : : ----ســبحانه وتعـاىلســبحانه وتعـاىلســبحانه وتعـاىلســبحانه وتعـاىل----    ردهردهردهردهٕاذن توحيد الربوبية ٕافراد هللا بأفعـاË، فنفـٕاذن توحيد الربوبية ٕافراد هللا بأفعـاË، فنفـٕاذن توحيد الربوبية ٕافراد هللا بأفعـاË، فنفـٕاذن توحيد الربوبية ٕافراد هللا بأفعـاË، فنفـ
ــIIII والتــصوير، والعطــاء واملنــع، والنفــع  والتــصوير، والعطــاء واملنــع، والنفــع  والتــصوير، والعطــاء واملنــع، والنفــع  والتــصوير، والعطــاء واملنــع، والنفــع والــسـيادة واالٕ والــسـيادة واالٕ والــسـيادة واالٕ والــسـيادة واالٕ  وإالحيــاء وإالحيــاء وإالحيــاء وإالحيــاء     والــرض، والــرض، والــرض، والــرض،     نعــام واملــنعــام واملــنعــام واملــنعــام وامل

م، والقضاء والقدر، وغم، والقضاء والقدر، وغم، والقضاء والقدر، وغم، والقضاء والقدر، وغــــري ذq من ٔافعاË اليت ري ذq من ٔافعاË اليت ري ذq من ٔافعاË اليت ري ذq من ٔافعاË اليت  ال رشيك Ë ال رشيك Ë ال رشيك Ë ال رشيك Ë     وإالماتة، والتدبري اوإالماتة، والتدبري اوإالماتة، والتدبري اوإالماتة، والتدبري احملحملحملحملككككــــ
ى لها، فالواجب العام ٔان يؤمن بذq لكه ويفرد هللا ى لها، فالواجب العام ٔان يؤمن بذq لكه ويفرد هللا ى لها، فالواجب العام ٔان يؤمن بذq لكه ويفرد هللا ى لها، فالواجب العام ٔان يؤمن بذq لكه ويفرد هللا ))))فهيافهيافهيافهيا     تبارك تبارك تبارك تبارك ---- ٔافعال هللا ال منهت ٔافعال هللا ال منهت ٔافعال هللا ال منهت ٔافعال هللا ال منهتــــ

        . . . .  بأفعاË لكها بأفعاË لكها بأفعاË لكها بأفعاË لكها----وتعاىلوتعاىلوتعاىلوتعاىل

ٍد تََرْوَهنَا َوا¹لْقَى ِيف ﴿﴿﴿﴿    : : : : قال هللا تعاىلقال هللا تعاىلقال هللا تعاىلقال هللا تعاىل: : : : دددد**** من الكتاب من الكتاب من الكتاب من الكتابٔاما االٔ ٔاما االٔ ٔاما االٔ ٔاما االٔ (((( َمَواِت ِبَغْريِ َمعَ ٍد تََرْوَهنَا َوا¹لْقَى ِيف َخلََق الس¼ َمَواِت ِبَغْريِ َمعَ ٍد تََرْوَهنَا َوا¹لْقَى ِيف َخلََق الس¼ َمَواِت ِبَغْريِ َمعَ ٍد تََرْوَهنَا َوا¹لْقَى ِيف َخلََق الس¼ َمَواِت ِبَغْريِ َمعَ َخلََق الس¼
¼ٍة َوا¹نَزلْنَا  َ ا¹ن تَِميَد ِبُمكْ َوبَث¼ ِفهيَا ِمن ُلكِّ َداب ¼ٍة َوا¹نَزلْنَا ِ َ ا¹ن تَِميَد ِبُمكْ َوبَث¼ ِفهيَا ِمن ُلكِّ َداب ¼ٍة َوا¹نَزلْنَا ِ َ ا¹ن تَِميَد ِبُمكْ َوبَث¼ ِفهيَا ِمن ُلكِّ َداب ¼ٍة َوا¹نَزلْنَا ِ َماِء َماًء فَا¹نَْبتْنَا ِفهيَا     اال¹ْرِض َرَوااال¹ْرِض َرَوااال¹ْرِض َرَوااال¹ْرِض َرَوايسيسيسِيسَ ا¹ن تَِميَد ِبُمكْ َوبَث¼ ِفهيَا ِمن ُلكِّ َداب َماِء َماًء فَا¹نَْبتْنَا ِفهيَا ِمَن الس¼ َماِء َماًء فَا¹نَْبتْنَا ِفهيَا ِمَن الس¼ َماِء َماًء فَا¹نَْبتْنَا ِفهيَا ِمَن الس¼ ِمَن الس¼

اِلُموَن َهَذاَهَذاَهَذاَهَذا* * * * ِمن ُلكِّ َزْوِمن ُلكِّ َزْوِمن ُلكِّ َزْوِمن ُلكِّ َزْوججججٍ َكِرٍ َكِرٍ َكِرٍ َكِرميميميٍمي ٍ ٍ ٍ  يَن ِمن ُدوِنِه بَِل الظ¼ ِ ¼iفَا¹ُروِين َماَذا َخلََق ا ِ ¼Áاِلُموَن  َخلُْق ا يَن ِمن ُدوِنِه بَِل الظ¼ ِ ¼iفَا¹ُروِين َماَذا َخلََق ا ِ ¼Áاِلُموَن  َخلُْق ا يَن ِمن ُدوِنِه بَِل الظ¼ ِ ¼iفَا¹ُروِين َماَذا َخلََق ا ِ ¼Áاِلُموَن  َخلُْق ا يَن ِمن ُدوِنِه بَِل الظ¼ ِ ¼iفَا¹ُروِين َماَذا َخلََق ا ِ ¼Áَخلُْق ا 
ِبنيٍ  الٍل م« ِبنيٍ َ الٍل م« ِبنيٍ َ الٍل م« ِبنيٍ َ         . . . .     ]]]]١١١١١١١١، ، ، ، ١١١١٠٠٠٠: : : : لقلقلقلقامامامامنننن    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ِيف ِيف ِيف ِيف ضضضَضالٍل م«

ٍء ا¹ْم ُمهُ اخلَاِلُقوَن ﴿﴿﴿﴿    : : : : يف إالفراد ٔاو اخللقيف إالفراد ٔاو اخللقيف إالفراد ٔاو اخللقيف إالفراد ٔاو اخللق: : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل ٍء ا¹ْم ُمهُ اخلَاِلُقوَن ا¹ْم ُخِلُقوا ِمْن غَْريِ َيشْ ٍء ا¹ْم ُمهُ اخلَاِلُقوَن ا¹ْم ُخِلُقوا ِمْن غَْريِ َيشْ ٍء ا¹ْم ُمهُ اخلَاِلُقوَن ا¹ْم ُخِلُقوا ِمْن غَْريِ َيشْ ا¹ْم َخلَُقوا ا¹ْم َخلَُقوا ا¹ْم َخلَُقوا ا¹ْم َخلَُقوا *  *  *  *  ا¹ْم ُخِلُقوا ِمْن غَْريِ َيشْ
 َ َمَواِت َواال¹ْرَض ب َ الس¼ َمَواِت َواال¹ْرَض ب َ الس¼ َمَواِت َواال¹ْرَض ب َ الس¼ َمَواِت َواال¹ْرَض ب     ....    ]]]]٣٦٣٦٣٦٣٦، ، ، ، ٣٣٣٣٥٥٥٥: : : : الطورالطورالطورالطور    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ل ال¼ يُوِقنُونَ ل ال¼ يُوِقنُونَ ل ال¼ يُوِقنُونَ ل ال¼ يُوِقنُونَ الس¼

د هللا بـن الـشد هللا بـن الـشد هللا بـن الـشد هللا بـن الـشخخخخري ري ري ري : : : : ٔايًضا من السـنةٔايًضا من السـنةٔايًضا من السـنةٔايًضا من السـنة ما رواه إالمام ٔامحد ؤابو داود من حديث عبـما رواه إالمام ٔامحد ؤابو داود من حديث عبـما رواه إالمام ٔامحد ؤابو داود من حديث عبـما رواه إالمام ٔامحد ؤابو داود من حديث عبـــــ
ذي قـذي قـذي قـذي قـ» » » » ........السـيد هللا تبـارك وتعـاىلالسـيد هللا تبـارك وتعـاىلالسـيد هللا تبـارك وتعـاىلالسـيد هللا تبـارك وتعـاىل««««: : : : وفيهوفيهوفيهوفيه    مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا         ���� عـمل ٔان عـمل ٔان عـمل ٔان عـمل ٔان ااااو و و و  « « « «ولولولولوعنـد الرتمـوعنـد الرتمـوعنـد الرتمـوعنـد الرتمـــــ

q، وٕان q، وٕان q، وٕان q، وٕان بيشء قد كتبه هللا بيشء قد كتبه هللا بيشء قد كتبه هللا بيشء قد كتبه هللا     مل ينفعـوك ٕاال مل ينفعـوك ٕاال مل ينفعـوك ٕاال مل ينفعـوك ٕاال     أالمة لو اجأالمة لو اجأالمة لو اجأالمة لو اجمتمتمتمتعت عىل ٔان ينفعوك بيشء عت عىل ٔان ينفعوك بيشء عت عىل ٔان ينفعوك بيشء عت عىل ٔان ينفعوك بيشء 
عليـك، رفعـت عليـك، رفعـت عليـك، رفعـت عليـك، رفعـت     بيشء قـد كتبـه هللا بيشء قـد كتبـه هللا بيشء قـد كتبـه هللا بيشء قـد كتبـه هللا     اجاجاجاجمتمتمتمتعوا عىل ٔان يرضوك بيشء مل يضـروك ٕاال عوا عىل ٔان يرضوك بيشء مل يضـروك ٕاال عوا عىل ٔان يرضوك بيشء مل يضـروك ٕاال عوا عىل ٔان يرضوك بيشء مل يضـروك ٕاال 

        ....»»»»أالقالم وجفت الصحفأالقالم وجفت الصحفأالقالم وجفت الصحفأالقالم وجفت الصحف

ــةٔامــا دالٔامــا دالٔامــا دالٔامــا دال**** العقــل العقــل العقــل العقــل ــسـتقل مبعرفــة هللا لكــن )))) عــىل توحيــد الربوبيــة عــىل توحيــد الربوبيــة عــىل توحيــد الربوبيــة عــىل توحيــد الربوبي ــسـتقل مبعرفــة هللا لكــن  يعــين العقــل ال ي ــسـتقل مبعرفــة هللا لكــن  يعــين العقــل ال ي ــسـتقل مبعرفــة هللا لكــن  يعــين العقــل ال ي  يعــين العقــل ال ي
دابـة توصـدابـة توصـدابـة توصـدابـة توصـIIII ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل ((((يستشهد به، العقل ال يسـتقل، وqi قـال ٔاهـل العـمل العقـل يستشهد به، العقل ال يسـتقل، وqi قـال ٔاهـل العـمل العقـل يستشهد به، العقل ال يسـتقل، وqi قـال ٔاهـل العـمل العقـل يستشهد به، العقل ال يسـتقل، وqi قـال ٔاهـل العـمل العقـل 

، العقل يوص، العقل يوص، العقل يوص، العقل يوصIIII وسـي وسـي وسـي وسـي<<<< ٕاىل التعقل والتدبري والفهم  ٕاىل التعقل والتدبري والفهم  ٕاىل التعقل والتدبري والفهم  ٕاىل التعقل والتدبري والفهم )))) تدخ تدخ تدخ تدخIIII عليه عليه عليه عليهÀب السلطان والÀب السلطان والÀب السلطان والÀب السلطان وال
، فاH ، فاH ، فاH ، فاH ههههوال تدخوال تدخوال تدخوال تدخIIII عىل هللا ٔاو عىل السلطان، ما اiي يدخ عىل هللا ٔاو عىل السلطان، ما اiي يدخ عىل هللا ٔاو عىل السلطان، ما اiي يدخ عىل هللا ٔاو عىل السلطان، ما اiي يدخIIII؟ منشورك، كتاب؟ منشورك، كتاب؟ منشورك، كتاب؟ منشورك، كتاب



   يف ضوء الكتاب والسنة ملعهد شيخ  اإلسالم العلميالعقيدةتفريغ الدرس  األول من 

 

�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

، ، ، ، ����عرفك بنفسه هو اiي يأذن q يف ا×خول، لكن العقل يدخل، تعرف هللا عرفك بنفسه هو اiي يأذن q يف ا×خول، لكن العقل يدخل، تعرف هللا عرفك بنفسه هو اiي يأذن q يف ا×خول، لكن العقل يدخل، تعرف هللا عرفك بنفسه هو اiي يأذن q يف ا×خول، لكن العقل يدخل، تعرف هللا 
        . . . . ربنا عرفوه Àلعقل، ال جيوزربنا عرفوه Àلعقل، ال جيوزربنا عرفوه Àلعقل، ال جيوزربنا عرفوه Àلعقل، ال جيوز: : : : qi qi qi qi خمخمخمخمططططئئئئ من قال من قال من قال من قال

ــا مــا شــاء هللا مــا شــاء هللا مــا شــاء هللا مــا شــاء هللا  ــا  أالخــرى عقــوهلم فارهــة ٔاحصــاب التكنولوجي ــا  أالخــرى عقــوهلم فارهــة ٔاحصــاب التكنولوجي ــا  أالخــرى عقــوهلم فارهــة ٔاحصــاب التكنولوجي حنــن عنــد� مــن أالحنــن عنــد� مــن أالحنــن عنــد� مــن أالحنــن عنــد� مــن أالمممممممم أالخــرى عقــوهلم فارهــة ٔاحصــاب التكنولوجي
العالعالعالعرصرصرصرصية، ؤاحصاب التية، ؤاحصاب التية، ؤاحصاب التية، ؤاحصاب التمنمنمنمنية البرشية وغريها من الياÀن والصني وغريه يعبدوا الفـية البرشية وغريها من الياÀن والصني وغريه يعبدوا الفـية البرشية وغريها من الياÀن والصني وغريه يعبدوا الفـية البرشية وغريها من الياÀن والصني وغريه يعبدوا الفـرئرئرئرئان، ان، ان، ان، 
ٔاين عقوهلم؟ ٔامل توصلهم ٕاىل هللا فيعبدونه، فالعقل دابة يوصٔاين عقوهلم؟ ٔامل توصلهم ٕاىل هللا فيعبدونه، فالعقل دابة يوصٔاين عقوهلم؟ ٔامل توصلهم ٕاىل هللا فيعبدونه، فالعقل دابة يوصٔاين عقوهلم؟ ٔامل توصلهم ٕاىل هللا فيعبدونه، فالعقل دابة يوصIIII ٕاىل Àب السلطان  ٕاىل Àب السلطان  ٕاىل Àب السلطان  ٕاىل Àب السلطان 

ريه، العقـل شـاهد ؤاراد ريه، العقـل شـاهد ؤاراد ريه، العقـل شـاهد ؤاراد ريه، العقـل شـاهد ؤاراد  ومو ومو ومو وموىسىسىسىس وغـ وغـ وغـ وغـ����وقس سـيد� ٕابراهمي وقس سـيد� ٕابراهمي وقس سـيد� ٕابراهمي وقس سـيد� ٕابراهمي . . . . وال تدخوال تدخوال تدخوال تدخIIII عليه عليه عليه عليه
ٔان يدير عقوهلم ٔالن هناك حـاجز عـهنم اتبعـوا اÀٓٔان يدير عقوهلم ٔالن هناك حـاجز عـهنم اتبعـوا اÀٓٔان يدير عقوهلم ٔالن هناك حـاجز عـهنم اتبعـوا اÀٓٔان يدير عقوهلم ٔالن هناك حـاجز عـهنم اتبعـوا اÀٓهئهئهئهئـم ؤاجـدادمه يف ذq فـأراد ٔان ـم ؤاجـدادمه يف ذq فـأراد ٔان ـم ؤاجـدادمه يف ذq فـأراد ٔان ـم ؤاجـدادمه يف ذq فـأراد ٔان 
حيجز هذه العصبية العامية اليت حيجز هذه العصبية العامية اليت حيجز هذه العصبية العامية اليت حيجز هذه العصبية العامية اليت جحجحجحجحزت فكر العقل فأخذ يعمل عقـوهلم يف التعـرف زت فكر العقل فأخذ يعمل عقـوهلم يف التعـرف زت فكر العقل فأخذ يعمل عقـوهلم يف التعـرف زت فكر العقل فأخذ يعمل عقـوهلم يف التعـرف 

 وٕاال لو تر وٕاال لو تر وٕاال لو تر وٕاال لو ترككككهم وهذا رسول، الرسول هو اiي دهلـم، فـاH هم وهذا رسول، الرسول هو اiي دهلـم، فـاH هم وهذا رسول، الرسول هو اiي دهلـم، فـاH هم وهذا رسول، الرسول هو اiي دهلـم، فـاH ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----عىل هللا عىل هللا عىل هللا عىل هللا 
دهلم عىل هللا؛ ٔالهنم قبل الرسول اكنوا ماذا، ملا جاء الرسول يعلمهم دهلم عىل هللا؛ ٔالهنم قبل الرسول اكنوا ماذا، ملا جاء الرسول يعلمهم دهلم عىل هللا؛ ٔالهنم قبل الرسول اكنوا ماذا، ملا جاء الرسول يعلمهم دهلم عىل هللا؛ ٔالهنم قبل الرسول اكنوا ماذا، ملا جاء الرسول يعلمهم بعث الرسول ليبعث الرسول ليبعث الرسول ليبعث الرسول لي

االoٓت، انظر ٕاىل هذا النجم، وهذا الكوكب، وهـذا الـشمس، فلـاالoٓت، انظر ٕاىل هذا النجم، وهذا الكوكب، وهـذا الـشمس، فلـاالoٓت، انظر ٕاىل هذا النجم، وهذا الكوكب، وهـذا الـشمس، فلـاالoٓت، انظر ٕاىل هذا النجم، وهذا الكوكب، وهـذا الـشمس، فلـامامامام نظـروا ؤافلـوا  نظـروا ؤافلـوا  نظـروا ؤافلـوا  نظـروا ؤافلـوا 
 اiي  اiي  اiي  اiي وبني هلم ٔان هللا ال يأفل وال يغيب، فٕان ظهـر فوجـدمت هللا وٕان غـاب وبني هلم ٔان هللا ال يأفل وال يغيب، فٕان ظهـر فوجـدمت هللا وٕان غـاب وبني هلم ٔان هللا ال يأفل وال يغيب، فٕان ظهـر فوجـدمت هللا وٕان غـاب وبني هلم ٔان هللا ال يأفل وال يغيب، فٕان ظهـر فوجـدمت هللا وٕان غـاب مفمفمفمفـن ـن ـن ـن 

 الكوكب ٕاË وال الشمس ٕاË، فبني  الكوكب ٕاË وال الشمس ٕاË، فبني  الكوكب ٕاË وال الشمس ٕاË، فبني  الكوكب ٕاË وال الشمس ٕاË، فبني ٔامورمك، ال ينفع يكون ٕاË، ال النجم ٕاË والٔامورمك، ال ينفع يكون ٕاË، ال النجم ٕاË والٔامورمك، ال ينفع يكون ٕاË، ال النجم ٕاË والٔامورمك، ال ينفع يكون ٕاË، ال النجم ٕاË واليدبر يدبر يدبر يدبر 
ٕان مل هيتدي قوٕان مل هيتدي قوٕان مل هيتدي قوٕان مل هيتدي قويميميميم ٕاىل الرب الٔكونن من القوم الضالني، هذا 2ســتدالل  ٕاىل الرب الٔكونن من القوم الضالني، هذا 2ســتدالل  ٕاىل الرب الٔكونن من القوم الضالني، هذا 2ســتدالل  ٕاىل الرب الٔكونن من القوم الضالني، هذا 2ســتدالل : : : : لمك وقاللمك وقاللمك وقاللمك وقال

Àلعقــل كــÀلعقــل كــÀلعقــل كــÀلعقــل كــامامامام شــهد بــذq، 2ســـتدالل Àلعقــل شــهد، واليــسـتقل بــه مثــل الفطــرة  شــهد بــذq، 2ســـتدالل Àلعقــل شــهد، واليــسـتقل بــه مثــل الفطــرة  شــهد بــذq، 2ســـتدالل Àلعقــل شــهد، واليــسـتقل بــه مثــل الفطــرة  شــهد بــذq، 2ســـتدالل Àلعقــل شــهد، واليــسـتقل بــه مثــل الفطــرة 
        . . . . ÀلضبÀلضبÀلضبÀلضبطططط، العر، العر، العر، العريبيبيبيب القد القد القد القدميميميمي اسـتدل Àلفطرة اسـتدل Àلفطرة اسـتدل Àلفطرة اسـتدل Àلفطرة

        )))) عىل توحيد الربوبية عىل توحيد الربوبية عىل توحيد الربوبية عىل توحيد الربوبيةٔاما دالٔاما دالٔاما دالٔاما دال**** العقل العقل العقل العقل))))جججج((((

ــا  ــا ربن ــا ربن ــا ربن ــل يف اoٓت هللا ����ربن ــل العق ــل ؤان نعم ــسـتدل Àلعق ــر� ٔان ن ــل يف اoٓت هللا  ٔام ــل العق ــل ؤان نعم ــسـتدل Àلعق ــر� ٔان ن ــل يف اoٓت هللا  ٔام ــل العق ــل ؤان نعم ــسـتدل Àلعق ــر� ٔان ن ــل يف اoٓت هللا  ٔام ــل العق ــل ؤان نعم ــسـتدل Àلعق ــر� ٔان ن ــال���� ٔام ــال فق ــال فق ــال فق     (((( فق
نسـتدل Àلعقل عىل وجود هللا وانفـراده Àلربوبيـة وكـنسـتدل Àلعقل عىل وجود هللا وانفـراده Àلربوبيـة وكـنسـتدل Àلعقل عىل وجود هللا وانفـراده Àلربوبيـة وكـنسـتدل Àلعقل عىل وجود هللا وانفـراده Àلربوبيـة وكـامامامامل قدرتـه عـن طريـق النظـر ل قدرتـه عـن طريـق النظـر ل قدرتـه عـن طريـق النظـر ل قدرتـه عـن طريـق النظـر 

        ....))))والتفكر يف اoٓت هللاوالتفكر يف اoٓت هللاوالتفكر يف اoٓت هللاوالتفكر يف اoٓت هللا

    حبحبحبحبـسب تنـوـسب تنـوـسب تنـوـسب تنـوعععع االoٓت  االoٓت  االoٓت  االoٓت والنظر يف اoٓت هللا و2سـتدالل هبـا عـىل ربوبيتـه كثـرية،والنظر يف اoٓت هللا و2سـتدالل هبـا عـىل ربوبيتـه كثـرية،والنظر يف اoٓت هللا و2سـتدالل هبـا عـىل ربوبيتـه كثـرية،والنظر يف اoٓت هللا و2سـتدالل هبـا عـىل ربوبيتـه كثـرية،((((
        ::::ؤاشهرها طريقانؤاشهرها طريقانؤاشهرها طريقانؤاشهرها طريقان



   يف ضوء الكتاب والسنة ملعهد شيخ  اإلسالم العلميالعقيدةتفريغ الدرس  األول من 

 

	� معهد شيخ اإلسالم العلمي

        :::: الطريق أالول الطريق أالول الطريق أالول الطريق أالول

: : : :  النظر يف اoٓت هللا يف خلق النفس البرشية، فالنفس آية من اoٓت هللا قال تعاىل النظر يف اoٓت هللا يف خلق النفس البرشية، فالنفس آية من اoٓت هللا قال تعاىل النظر يف اoٓت هللا يف خلق النفس البرشية، فالنفس آية من اoٓت هللا قال تعاىل النظر يف اoٓت هللا يف خلق النفس البرشية، فالنفس آية من اoٓت هللا قال تعاىل
ونَ ﴿﴿﴿﴿     ُ ونَ ِ ُ ونَ ِ ُ ونَ ِ اَها﴿﴿﴿﴿    : : : :  وقال تعاىل وقال تعاىل وقال تعاىل وقال تعاىل    ]]]]٢١٢١٢١٢١: : : : اiارoتاiارoتاiارoتاiارoت    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوِيف ا¹نُفِسُمكْ ا¹فََال تُْبَوِيف ا¹نُفِسُمكْ ا¹فََال تُْبَوِيف ا¹نُفِسُمكْ ا¹فََال تُْبَوِيف ا¹نُفِسُمكْ ا¹فََال تُْبرصرصرصِرصُ اَهاَونَْفٍس َوَما َسـو¼ اَهاَونَْفٍس َوَما َسـو¼ اَهاَونَْفٍس َوَما َسـو¼ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َونَْفٍس َوَما َسـو¼
ائب ائب ائب ائب     ولهذا لو ٔان إالنسان ٔامعن النظـر يف نفـسه ولهذا لو ٔان إالنسان ٔامعن النظـر يف نفـسه ولهذا لو ٔان إالنسان ٔامعن النظـر يف نفـسه ولهذا لو ٔان إالنسان ٔامعن النظـر يف نفـسه     ، ، ، ،     ]]]]٧٧٧٧: : : : الشمسالشمسالشمسالشمس    [[[[     ومـا فهيـا مـن ومـا فهيـا مـن ومـا فهيـا مـن ومـا فهيـا مـن جعجعجعجعــــــــ

رÀ خالقـا حكـرÀ خالقـا حكـرÀ خالقـا حكـرÀ خالقـا حكـDDDD خبـريا؛ ٕاذ ال يـسـتطيع  خبـريا؛ ٕاذ ال يـسـتطيع  خبـريا؛ ٕاذ ال يـسـتطيع  خبـريا؛ ٕاذ ال يـسـتطيع     شـده هللا ذq، ؤالرشـده العقـل ٔان Ë شـده هللا ذq، ؤالرشـده العقـل ٔان Ë شـده هللا ذq، ؤالرشـده العقـل ٔان Ë شـده هللا ذq، ؤالرشـده العقـل ٔان Ë ٔالر ٔالر ٔالر ٔالر 
ان ٔان خيلق النطفة اليت اكن مهنا؟ ٔاو ٔان حيولها ٕاىل ان ٔان خيلق النطفة اليت اكن مهنا؟ ٔاو ٔان حيولها ٕاىل ان ٔان خيلق النطفة اليت اكن مهنا؟ ٔاو ٔان حيولها ٕاىل ان ٔان خيلق النطفة اليت اكن مهنا؟ ٔاو ٔان حيولها ٕاىل      ة ة ة ة     إالنسإالنسإالنسإالنســــ ة، ٔاو حيــول العلقـة، ٔاو حيــول العلقـة، ٔاو حيــول العلقـة، ٔاو حيــول العلقـــــ علقعلقعلقعلقــــ

        ....ٔاو حيول املضغة عظاما، ٔاو يكسو العظام محلأاو حيول املضغة عظاما، ٔاو يكسو العظام محلأاو حيول املضغة عظاما، ٔاو يكسو العظام محلأاو حيول املضغة عظاما، ٔاو يكسو العظام محلا    ٕاىل مضغة، ٕاىل مضغة، ٕاىل مضغة، ٕاىل مضغة، 

        ::::ٔاما الطريق الثاينٔاما الطريق الثاينٔاما الطريق الثاينٔاما الطريق الثاين

 قـال هللا  قـال هللا  قـال هللا  قـال هللا     ون وهـو مـا يعــرف بــ دالون وهـو مـا يعــرف بــ دالون وهـو مـا يعــرف بــ دالون وهـو مـا يعــرف بــ دال**** االٓفـاق،  االٓفـاق،  االٓفـاق،  االٓفـاق،  النظر يف اoٓت هللا يف خلق الكـ النظر يف اoٓت هللا يف خلق الكـ النظر يف اoٓت هللا يف خلق الكـ النظر يف اoٓت هللا يف خلق الكـ
ُه احلَـق« ا¹َولَـْم يَْكـِف ﴿﴿﴿﴿    : : : : تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل ـ¼ َ لَهُـْم ا¹ن ِِهيْم اoَِٓتنَا ِيف االٓفَاِق َوِيف ا¹نُفِسهِْم َحىت¼ يََتبَني¼ ُه احلَـق« ا¹َولَـْم يَْكـِف ُ ـ¼ َ لَهُـْم ا¹ن ِِهيْم اoَِٓتنَا ِيف االٓفَاِق َوِيف ا¹نُفِسهِْم َحىت¼ يََتبَني¼ ُه احلَـق« ا¹َولَـْم يَْكـِف ُ ـ¼ َ لَهُـْم ا¹ن ِِهيْم اoَِٓتنَا ِيف االٓفَاِق َوِيف ا¹نُفِسهِْم َحىت¼ يََتبَني¼ ُه احلَـق« ا¹َولَـْم يَْكـِف ُ ـ¼ َ لَهُـْم ا¹ن سَسَسََسرنرنرنُرنِِهيْم اoَِٓتنَا ِيف االٓفَاِق َوِيف ا¹نُفِسهِْم َحىت¼ يََتبَني¼

ٍء  ¼ُه عََىل ُلكِّ َيشْ َِّك ا¹ن ٍء ِبَرب ¼ُه عََىل ُلكِّ َيشْ َِّك ا¹ن ٍء ِبَرب ¼ُه عََىل ُلكِّ َيشْ َِّك ا¹ن ٍء ِبَرب ¼ُه عََىل ُلكِّ َيشْ َِّك ا¹ن         . . . .     ]]]]٥٥٥٥٣٣٣٣: : : : فصلتفصلتفصلتفصلت    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َشِهيدَشِهيدَشِهيدَشِهيدٌٌٌٌ        ِبَرب

وكواكـب وكواكـب وكواكـب وكواكـب     جنجنجنجنـوم ـوم ـوم ـوم     امامامامء وما اشـء وما اشـء وما اشـء وما اشـمتمتمتمتلت عليـه الـسلت عليـه الـسلت عليـه الـسلت عليـه الـسامامامامء مـن ء مـن ء مـن ء مـن مفمفمفمفن تأمل االٓفاق من أالرض والسن تأمل االٓفاق من أالرض والسن تأمل االٓفاق من أالرض والسن تأمل االٓفاق من أالرض والس
ه أالرض مـن جبال ؤاه أالرض مـن جبال ؤاه أالرض مـن جبال ؤاه أالرض مـن جبال ؤاجشجشجشجشار وار وار وار وحبحبحبحبار ار ار ار  ؤاهنار وغري ذq ؤاهنار وغري ذq ؤاهنار وغري ذq ؤاهنار وغري ذq     وووومشمشمشمشس وس وس وس ومقمقمقمقر، وما اشـر، وما اشـر، وما اشـر، وما اشـمتمتمتمتلت عليلت عليلت عليلت عليــــ

        . . . . ٔالرشد ٔان هللا خالق اخللق وٕاىل ذكر ذq لكهٔالرشد ٔان هللا خالق اخللق وٕاىل ذكر ذq لكهٔالرشد ٔان هللا خالق اخللق وٕاىل ذكر ذq لكهٔالرشد ٔان هللا خالق اخللق وٕاىل ذكر ذq لكه

ة يف تقريـر ة يف تقريـر ة يف تقريـر ة يف تقريـر  وقد جـاء يف بعـض االٓ�ر ٔان قومـا ٔارادوا البحـث مـع إالمـام ٔاوقد جـاء يف بعـض االٓ�ر ٔان قومـا ٔارادوا البحـث مـع إالمـام ٔاوقد جـاء يف بعـض االٓ�ر ٔان قومـا ٔارادوا البحـث مـع إالمـام ٔاوقد جـاء يف بعـض االٓ�ر ٔان قومـا ٔارادوا البحـث مـع إالمـام ٔايبيبيبيب حنيفـ حنيفـ حنيفـ حنيفـــــ
**** عـن سـفينة يف دجـ عـن سـفينة يف دجـ عـن سـفينة يف دجـ عـن سـفينة يف دجـ<<<<    ٔاخرب ٔاخرب ٔاخرب ٔاخرب : : : : التوحيد، فقال هلمالتوحيد، فقال هلمالتوحيد، فقال هلمالتوحيد، فقال هلم ذه املـسأذه املـسأذه املـسأذه املـسأ وين قبل ٔان نتلكم يف هـوين قبل ٔان نتلكم يف هـوين قبل ٔان نتلكم يف هـوين قبل ٔان نتلكم يف هـــــ

ففففمتمتمتمتتلتلتلتلئئئئ من الطعام وغريه بنفسها وتعـود بنفسها، فرتسو بنفـسها وترجـع، لك  من الطعام وغريه بنفسها وتعـود بنفسها، فرتسو بنفـسها وترجـع، لك  من الطعام وغريه بنفسها وتعـود بنفسها، فرتسو بنفـسها وترجـع، لك  من الطعام وغريه بنفسها وتعـود بنفسها، فرتسو بنفـسها وترجـع، لك     تذهب تذهب تذهب تذهب     
 qذ qذ qذ qيديرها ٔاحد ؟يديرها ٔاحد ؟يديرها ٔاحد ؟يديرها ٔاحد ؟    من غري ٔان من غري ٔان من غري ٔان من غري ٔان     ذ....            

اال يف سـفينة فكيـف يف اال يف سـفينة فكيـف يف اال يف سـفينة فكيـف يف اال يف سـفينة فكيـف يف : : : : فقال هلمفقال هلمفقال هلمفقال هلم. . . . هذا حمال ال ميكن ٔابداهذا حمال ال ميكن ٔابداهذا حمال ال ميكن ٔابداهذا حمال ال ميكن ٔابدا: : : : فقالوافقالوافقالوافقالوا ذا حمـذا حمـذا حمـذا حمـــــ ٕاذا اكن هـٕاذا اكن هـٕاذا اكن هـٕاذا اكن هـــــ
            .... وسف؟ وسف؟ وسف؟ وسف؟العامل لكه علوهالعامل لكه علوهالعامل لكه علوهالعامل لكه علوه        هذا هذا هذا هذا 

ة خالقه وتفردهة خالقه وتفردهة خالقه وتفردهة خالقه وتفرده             ....فنبه ٕاىل ٔان اتساق العامل ودقة صنعه وفنبه ٕاىل ٔان اتساق العامل ودقة صنعه وفنبه ٕاىل ٔان اتساق العامل ودقة صنعه وفنبه ٕاىل ٔان اتساق العامل ودقة صنعه ومتمتمتمتام خلقه دليل علـى وحدانيام خلقه دليل علـى وحدانيام خلقه دليل علـى وحدانيام خلقه دليل علـى وحدانيــــ



   يف ضوء الكتاب والسنة ملعهد شيخ  اإلسالم العلميالعقيدةتفريغ الدرس  األول من 

 


� معهد شيخ اإلسالم العلمي

        ::::املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني

        .... بيان أن اإلقرار بهذا التوحيد وحده ال ينجي من العذاب بيان أن اإلقرار بهذا التوحيد وحده ال ينجي من العذاب بيان أن اإلقرار بهذا التوحيد وحده ال ينجي من العذاب بيان أن اإلقرار بهذا التوحيد وحده ال ينجي من العذاب

اiي يوحد ربه ويوصف ربنا بأفعـال ٕان هـذا وحـده ال يـصح بـه ٕاميـان الفـرد وال اiي يوحد ربه ويوصف ربنا بأفعـال ٕان هـذا وحـده ال يـصح بـه ٕاميـان الفـرد وال اiي يوحد ربه ويوصف ربنا بأفعـال ٕان هـذا وحـده ال يـصح بـه ٕاميـان الفـرد وال اiي يوحد ربه ويوصف ربنا بأفعـال ٕان هـذا وحـده ال يـصح بـه ٕاميـان الفـرد وال ((((
سل، وال ينجـي مـن عـذاب هللا سل، وال ينجـي مـن عـذاب هللا سل، وال ينجـي مـن عـذاب هللا سل، وال ينجـي مـن عـذاب هللا      الغاية من بعث الر الغاية من بعث الر الغاية من بعث الر الغاية من بعث الريتحقق به التوحيد، ٔالنه ليسيتحقق به التوحيد، ٔالنه ليسيتحقق به التوحيد، ٔالنه ليسيتحقق به التوحيد، ٔالنه ليس

            ....أاللوهيةأاللوهيةأاللوهيةأاللوهية    وهو توحيد وهو توحيد وهو توحيد وهو توحيد     ما مل يأت العبد بالزمه ما مل يأت العبد بالزمه ما مل يأت العبد بالزمه ما مل يأت العبد بالزمه 

ْرشُِكونَ ﴿﴿﴿﴿    : : : : وiا يقول هللا تعاىلوiا يقول هللا تعاىلوiا يقول هللا تعاىلوiا يقول هللا تعاىل ال¼ َوُمه م«
á
ِ ا ¼ÁÀِ ُمه ُ ْرشُِكونَ َ ال¼ َوُمه م«
á
ِ ا ¼ÁÀِ ُمه ُ ْرشُِكونَ َ ال¼ َوُمه م«
á
ِ ا ¼ÁÀِ ُمه ُ ْرشُِكونَ َ ال¼ َوُمه م«
á
ِ ا ¼ÁÀِ ُمه     ] ] ] ] ١١١١٠٦٠٦٠٦٠٦: : : : يوسفيوسفيوسفيوسف    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوَما يُْؤِمُن ا¹ْكَوَما يُْؤِمُن ا¹ْكَوَما يُْؤِمُن ا¹ْكَوَما يُْؤِمُن ا¹ْكرثرثرثَرثُ

        . . . .  توحيد أاللوهية توحيد أاللوهية توحيد أاللوهية توحيد أاللوهيةوما يؤمن ٔاكوما يؤمن ٔاكوما يؤمن ٔاكوما يؤمن ٔاكرثرثرثرثمه HÀ اiي مه توحيد الربوبية ٕاال ومه مرشكون يفمه HÀ اiي مه توحيد الربوبية ٕاال ومه مرشكون يفمه HÀ اiي مه توحيد الربوبية ٕاال ومه مرشكون يفمه HÀ اiي مه توحيد الربوبية ٕاال ومه مرشكون يف

ورازقا ومدبـرا ٕاال ومه مرشكون معه يف عبادته غريه ورازقا ومدبـرا ٕاال ومه مرشكون معه يف عبادته غريه ورازقا ومدبـرا ٕاال ومه مرشكون معه يف عبادته غريه ورازقا ومدبـرا ٕاال ومه مرشكون معه يف عبادته غريه     ما يقر ٔاكما يقر ٔاكما يقر ٔاكما يقر ٔاكرثرثرثرثمه HÀ رÀ وخالقا مه HÀ رÀ وخالقا مه HÀ رÀ وخالقا مه HÀ رÀ وخالقا ((((
            ....وأالصنام اليت ال ترض وال تنفع، وال تعطي وال وأالصنام اليت ال ترض وال تنفع، وال تعطي وال وأالصنام اليت ال ترض وال تنفع، وال تعطي وال وأالصنام اليت ال ترض وال تنفع، وال تعطي وال متمتمتمتنعنعنعنع    أالو�ن أالو�ن أالو�ن أالو�ن     مـن مـن مـن مـن 

            ....وهبذا املعوهبذا املعوهبذا املعوهبذا املعىنىنىنىن ل ل ل لالالالالٓية قال املفٓية قال املفٓية قال املفٓية قال املفرسرسرسرسون من الصحابة والتابعنيون من الصحابة والتابعنيون من الصحابة والتابعنيون من الصحابة والتابعني

م مـن خلـق الـسم مـن خلـق الـسم مـن خلـق الـسم مـن خلـق الـسامامامامء، ومـن ء، ومـن ء، ومـن ء، ومـن من ٕاميمن ٕاميمن ٕاميمن ٕامي««««: : : : قال ابن عباس رقال ابن عباس رقال ابن عباس رقال ابن عباس ريضيضيضيض هللا عهن هللا عهن هللا عهن هللا عهنامامامام اهنم ٕاذا قيل لهاهنم ٕاذا قيل لهاهنم ٕاذا قيل لهاهنم ٕاذا قيل لهــــ
 ومن ٕامياهنم لو يف لكمة  ومن ٕامياهنم لو يف لكمة  ومن ٕامياهنم لو يف لكمة  ومن ٕامياهنم لو يف لكمة ))))»»»»هللا ومه مرشكونهللا ومه مرشكونهللا ومه مرشكونهللا ومه مرشكون: : : : أالرض ومن خلق اجلبال؟ قالواأالرض ومن خلق اجلبال؟ قالواأالرض ومن خلق اجلبال؟ قالواأالرض ومن خلق اجلبال؟ قالوا        خلق خلق خلق خلق 

وما يؤمن ٔاي من ٕامياهنم ٕاذا قلمت من خلق السوما يؤمن ٔاي من ٕامياهنم ٕاذا قلمت من خلق السوما يؤمن ٔاي من ٕامياهنم ٕاذا قلمت من خلق السوما يؤمن ٔاي من ٕامياهنم ٕاذا قلمت من خلق السامامامامء؟ هللا، مـن خلـق أالرض؟ هللا، ء؟ هللا، مـن خلـق أالرض؟ هللا، ء؟ هللا، مـن خلـق أالرض؟ هللا، ء؟ هللا، مـن خلـق أالرض؟ هللا، 
        . . . .     من خلق اجلبال؟ هللا، ومه مرشكون ٔاي يف عبادتهمن خلق اجلبال؟ هللا، ومه مرشكون ٔاي يف عبادتهمن خلق اجلبال؟ هللا، ومه مرشكون ٔاي يف عبادتهمن خلق اجلبال؟ هللا، ومه مرشكون ٔاي يف عبادته

أهلم مـن خلقهـم ومـن خلــق الـسأهلم مـن خلقهـم ومـن خلــق الـسأهلم مـن خلقهـم ومـن خلــق الـسأهلم مـن خلقهـم ومـن خلــق الـساماماماموات وأالرض فيقولـون هللا وات وأالرض فيقولـون هللا وات وأالرض فيقولـون هللا وات وأالرض فيقولـون هللا تـستـستـستـس««««: : : : وقال ِعْكرَِمةوقال ِعْكرَِمةوقال ِعْكرَِمةوقال ِعْكرَِمة((((
 qفذ qفذ qفذ qومه يعبدون غريه        فذ ،HÀ ومه يعبدون غريهٕامياهنم ،HÀ ومه يعبدون غريهٕامياهنم ،HÀ ومه يعبدون غريهٕامياهنم ،HÀ ٕامياهنم««««....            

هللا خالقنا ويرزقنا ومييتنا فهذا ٕاميان مع شـرك عبـادهتم هللا خالقنا ويرزقنا ومييتنا فهذا ٕاميان مع شـرك عبـادهتم هللا خالقنا ويرزقنا ومييتنا فهذا ٕاميان مع شـرك عبـادهتم هللا خالقنا ويرزقنا ومييتنا فهذا ٕاميان مع شـرك عبـادهتم : : : : ٕامياهنم قوهلمٕامياهنم قوهلمٕامياهنم قوهلمٕامياهنم قوهلم««««: : : : وقال وقال وقال وقال جمجمجمجماهداهداهداهد
        ....»»»»غريهغريهغريهغريه    

ع هللا غـريه ٕاال و ع هللا غـريه ٕاال و ع هللا غـريه ٕاال و ع هللا غـريه ٕاال و ««««: : : : وقال عبد الرمحن بن زيد بن ٔاسمل بن زيدوقال عبد الرمحن بن زيد بن ٔاسمل بن زيدوقال عبد الرمحن بن زيد بن ٔاسمل بن زيدوقال عبد الرمحن بن زيد بن ٔاسمل بن زيد هـو هـو هـو هـو ليس ٔاحد يعبد مليس ٔاحد يعبد مليس ٔاحد يعبد مليس ٔاحد يعبد مــــ
«ه، ؤان¼ هللا خالُقه ورازقُه، وهـو يرشك بـه، ٔاال تـرى     مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن      «ه، ؤان¼ هللا خالُقه ورازقُه، وهـو يرشك بـه، ٔاال تـرى HÀ ويعرف ٔان هللا رب «ه، ؤان¼ هللا خالُقه ورازقُه، وهـو يرشك بـه، ٔاال تـرى HÀ ويعرف ٔان هللا رب «ه، ؤان¼ هللا خالُقه ورازقُه، وهـو يرشك بـه، ٔاال تـرى HÀ ويعرف ٔان هللا رب HÀ ويعرف ٔان هللا رب

        : : : : ٕابراهميٕابراهميٕابراهميٕابراهمي    كيف قال كيف قال كيف قال كيف قال 
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ــُدوَن ﴿﴿﴿﴿ ــا ُكنــُمتْ تَْعُب ــَرا¹يُْمت م¼ ــاَل ا¹فَ ــُدوَن قَ ــا ُكنــُمتْ تَْعُب ــَرا¹يُْمت م¼ ــاَل ا¹فَ ــُدوَن قَ ــا ُكنــُمتْ تَْعُب ــَرا¹يُْمت م¼ ــاَل ا¹فَ ــُدوَن قَ ــا ُكنــُمتْ تَْعُب ــَرا¹يُْمت م¼ ــاَل ا¹فَ ــَدُمونَ     * * * * قَ ْق ُمكُ اال¹ ــَدُمونَ ُ ْق ُمكُ اال¹ ــَدُمونَ ُ ْق ُمكُ اال¹ ــَدُمونَ ُ ْق ــُمتْ َواÀَٓؤؤؤُؤُمكُ اال¹ ــُمتْ َواÀَٓا¹ن ــُمتْ َواÀَٓا¹ن ــُمتْ َواÀَٓا¹ن ال¼ َرب¼ * * * * ا¹ن
á
ــُدوä ّيلِ ا ُْم عَ هن¼

á
ــا ال¼ َرب¼ فَ

á
ــُدوä ّيلِ ا ُْم عَ هن¼

á
ــا ال¼ َرب¼ فَ

á
ــُدوä ّيلِ ا ُْم عَ هن¼

á
ــا ال¼ َرب¼ فَ

á
ــُدوä ّيلِ ا ُْم عَ هن¼

á
ــا فَ

بـرب العـاملني، ٔاي توحيـد بـرب العـاملني، ٔاي توحيـد بـرب العـاملني، ٔاي توحيـد بـرب العـاملني، ٔاي توحيـد ؤمنـوا ؤمنـوا ؤمنـوا ؤمنـوا  يعـين مه اكنـوا ي يعـين مه اكنـوا ي يعـين مه اكنـوا ي يعـين مه اكنـوا ي]]]]٧٧٧٧٧٧٧٧    ----٧٥٧٥٧٥٧٥: : : : الـشعراءالـشعراءالـشعراءالـشعراء    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الَعالَِمنيَ الَعالَِمنيَ الَعالَِمنيَ الَعالَِمنيَ 
الربوبية هللا رهبم هللا خالقهم، يعين ٕاذن هذا يبني q ٕان ٕابـراهمي تـربٔا مـن عبوديـة الربوبية هللا رهبم هللا خالقهم، يعين ٕاذن هذا يبني q ٕان ٕابـراهمي تـربٔا مـن عبوديـة الربوبية هللا رهبم هللا خالقهم، يعين ٕاذن هذا يبني q ٕان ٕابـراهمي تـربٔا مـن عبوديـة الربوبية هللا رهبم هللا خالقهم، يعين ٕاذن هذا يبني q ٕان ٕابـراهمي تـربٔا مـن عبوديـة 

        . . . . مجمجمجمجيع ايع ايع ايع ا====لوقات ٕاال من �حية اعرتافهم بأن هللا ربلوقات ٕاال من �حية اعرتافهم بأن هللا ربلوقات ٕاال من �حية اعرتافهم بأن هللا ربلوقات ٕاال من �حية اعرتافهم بأن هللا رب

ان املـشـركون زمـن النـيب ان املـشـركون زمـن النـيب ان املـشـركون زمـن النـيب ان املـشـركون زمـن النـيب (((( والنصوص عن السلف يف هذا املعوالنصوص عن السلف يف هذا املعوالنصوص عن السلف يف هذا املعوالنصوص عن السلف يف هذا املعىنىنىنىن كثرية، بل لقد ك كثرية، بل لقد ك كثرية، بل لقد ك كثرية، بل لقد كــــ
ة العبـادة حيـث ة العبـادة حيـث ة العبـادة حيـث ة العبـادة حيـث     مقرين مقرين مقرين مقرين                 ���� HÀ رÀ خالقا رازقا مـدبرا، واكن رشHÀ رÀ خالقا رازقا مـدبرا، واكن رشHÀ رÀ خالقا رازقا مـدبرا، واكن رشHÀ رÀ خالقا رازقا مـدبرا، واكن رشككككهـم بـه مـن ¢ـهـم بـه مـن ¢ـهـم بـه مـن ¢ـهـم بـه مـن ¢ـــــ

            ....يدعوهنم ويسـتغيثون هبم ويزنلون هبم حاجاهتم وطلباهتميدعوهنم ويسـتغيثون هبم ويزنلون هبم حاجاهتم وطلباهتميدعوهنم ويسـتغيثون هبم ويزنلون هبم حاجاهتم وطلباهتميدعوهنم ويسـتغيثون هبم ويزنلون هبم حاجاهتم وطلباهتم    والرشاكء والرشاكء والرشاكء والرشاكء     ااااختختختختذوا أالنداد ذوا أالنداد ذوا أالنداد ذوا أالنداد 

وقد دل القرآن الكروقد دل القرآن الكروقد دل القرآن الكروقد دل القرآن الكرميميميمي يف مواطن عديدة منه علـى ٕاقـرار املشـركني بربوبية هللا مـع  يف مواطن عديدة منه علـى ٕاقـرار املشـركني بربوبية هللا مـع  يف مواطن عديدة منه علـى ٕاقـرار املشـركني بربوبية هللا مـع  يف مواطن عديدة منه علـى ٕاقـرار املشـركني بربوبية هللا مـع 
َمَواِت َواال¹ْرَض ﴿﴿﴿﴿    : : : : تعـاىلتعـاىلتعـاىلتعـاىلبه يف العبـادة، قـال به يف العبـادة، قـال به يف العبـادة، قـال به يف العبـادة، قـال     ٕارشإارشإارشإارشاككككهم هم هم هم      ـْن َخلَـَق الـس¼ َمَواِت َواال¹ْرَض َولَـِنئ َسـا¹لَْهتُم م¼ ـْن َخلَـَق الـس¼ َمَواِت َواال¹ْرَض َولَـِنئ َسـا¹لَْهتُم م¼ ـْن َخلَـَق الـس¼ َمَواِت َواال¹ْرَض َولَـِنئ َسـا¹لَْهتُم م¼ ـْن َخلَـَق الـس¼ َولَـِنئ َسـا¹لَْهتُم م¼

ىنىنىنىن¼ يُْؤفَُكونَ ¼ يُْؤفَُكونَ ¼ يُْؤفَُكونَ ¼ يُْؤفَُكونَ  ُ فَا¹ ¼Áْمَس َوالَْقَمَر لََيُقولُن¼ ا ¼َر الش¼ ُ فَا¹َ ¼Áْمَس َوالَْقَمَر لََيُقولُن¼ ا ¼َر الش¼ ُ فَا¹َ ¼Áْمَس َوالَْقَمَر لََيُقولُن¼ ا ¼َر الش¼ ُ فَا¹َ ¼Áْمَس َوالَْقَمَر لََيُقولُن¼ ا         ....    ]]]]٦٦٦٦١١١١: : : : العنكبوتالعنكبوتالعنكبوتالعنكبوت    [[[[        ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ وَوَوََوخسخسخسَخس¼َر الش¼

فمل يكن املرشكون يعتقدون ٔان أالصنام يه اليت تزنل الغيـث وتـرزق العـامل وتـدبر فمل يكن املرشكون يعتقدون ٔان أالصنام يه اليت تزنل الغيـث وتـرزق العـامل وتـدبر فمل يكن املرشكون يعتقدون ٔان أالصنام يه اليت تزنل الغيـث وتـرزق العـامل وتـدبر فمل يكن املرشكون يعتقدون ٔان أالصنام يه اليت تزنل الغيـث وتـرزق العـامل وتـدبر 
ائائائائصصصص الــرب ســبحانه، ويقـرون ٔان  الــرب ســبحانه، ويقـرون ٔان  الــرب ســبحانه، ويقـرون ٔان  الــرب ســبحانه، ويقـرون ٔان بل اكنوا يعتبل اكنوا يعتبل اكنوا يعتبل اكنوا يعت    شؤونه، شؤونه، شؤونه، شؤونه،      قـدون ٔان ذq مــن خـصقـدون ٔان ذq مــن خـصقـدون ٔان ذq مــن خـصقـدون ٔان ذq مــن خـصــــ

دون هللا دون هللا دون هللا دون هللا خمخمخمخملوقة ال لوقة ال لوقة ال لوقة ال متIمتIمتIمتI ٔالنفسها وال لعابدهيا  ٔالنفسها وال لعابدهيا  ٔالنفسها وال لعابدهيا  ٔالنفسها وال لعابدهيا رضرضرضرضا وال نفعـا ا وال نفعـا ا وال نفعـا ا وال نفعـا     يدعون من يدعون من يدعون من يدعون من     ٔاو�هنم اليت ٔاو�هنم اليت ٔاو�هنم اليت ٔاو�هنم اليت 
 øاسـتقالال وال مو øاسـتقالال وال مو øاسـتقالال وال مو øنشورا، وال تسمع وال تبنشورا، وال تسمع وال تبنشورا، وال تسمع وال تبنشورا، وال تسمع وال تبرصرصرصرص، ويقرون ٔان هللا هو ، ويقرون ٔان هللا هو ، ويقرون ٔان هللا هو ، ويقرون ٔان هللا هو     وال حياة وال وال حياة وال وال حياة وال وال حياة وال     اسـتقالال وال مو

 ،Ë ال رشيك qاملتفرد بذ ،Ë ال رشيك qاملتفرد بذ ،Ë ال رشيك qاملتفرد بذ ،Ë ال رشيك qؤانه سـبحانه ٔاو�هنٔاو�هنٔاو�هنٔاو�هن    ليس ٕالهيم وال ٕاىل ليس ٕالهيم وال ٕاىل ليس ٕالهيم وال ٕاىل ليس ٕالهيم وال ٕاىل     املتفرد بذ ،qؤانه سـبحانه م يشء من ذ ،qؤانه سـبحانه م يشء من ذ ،qؤانه سـبحانه م يشء من ذ ،qم يشء من ذ
ا ا ا ا  ٔاهنـم جعلـوا Ë مـن خلقـه ٔاهنـم جعلـوا Ë مـن خلقـه ٔاهنـم جعلـوا Ë مـن خلقـه ٔاهنـم جعلـوا Ë مـن خلقـه     عـداه مربـوب، غـري عـداه مربـوب، غـري عـداه مربـوب، غـري عـداه مربـوب، غـري     اخلالق وما عداه اخلالق وما عداه اخلالق وما عداه اخلالق وما عداه خمخمخمخملوق والرب ومـلوق والرب ومـلوق والرب ومـلوق والرب ومـــــ

م بزمعهم عند هللا م بزمعهم عند هللا م بزمعهم عند هللا م بزمعهم عند هللا  وiا قـال هللا وiا قـال هللا وiا قـال هللا وiا قـال هللا     ويقربوهنم ٕاليه زلفـى؛ ويقربوهنم ٕاليه زلفـى؛ ويقربوهنم ٕاليه زلفـى؛ ويقربوهنم ٕاليه زلفـى؛     رشاكء ووسائرشاكء ووسائرشاكء ووسائرشاكء ووسائطططط، يشفعون له، يشفعون له، يشفعون له، يشفعون لهــــ
ال¼ ﴿﴿﴿﴿: : : : تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل

á
ُذوا ِمن ُدوِنِه ا¹ْوِلَياَء َما نَْعُبـُدُمهْ ا َ ال¼ ¼
á
ُذوا ِمن ُدوِنِه ا¹ْوِلَياَء َما نَْعُبـُدُمهْ ا َ ال¼ ¼
á
ُذوا ِمن ُدوِنِه ا¹ْوِلَياَء َما نَْعُبـُدُمهْ ا َ ال¼ ¼
á
ُذوا ِمن ُدوِنِه ا¹ْوِلَياَء َما نَْعُبـُدُمهْ ا َ يَن اختختختخت¼ ِ ¼iيَن اَوا ِ ¼iيَن اَوا ِ ¼iيَن اَوا ِ ¼iَوا َ ¼Áن¼ ا á

ِ ُزلَْفـى ا ¼Áَىل ا
á
َ  ِلُيَقّرِبُـوَ� ا ¼Áن¼ ا á

ِ ُزلَْفـى ا ¼Áَىل ا
á
َ  ِلُيَقّرِبُـوَ� ا ¼Áن¼ ا á

ِ ُزلَْفـى ا ¼Áَىل ا
á
َ  ِلُيَقّرِبُـوَ� ا ¼Áن¼ ا á

ِ ُزلَْفـى ا ¼Áَىل ا
á
 ِلُيَقّرِبُـوَ� ا

ُمكُ بَيَْهنُْم ِيف َما ُمهْ ِفيِه  ُمكُ بَيَْهنُْم ِيف َما ُمهْ ِفيِه َحيْ ُمكُ بَيَْهنُْم ِيف َما ُمهْ ِفيِه َحيْ ُمكُ بَيَْهنُْم ِيف َما ُمهْ ِفيِه َحيْ ٌٌ َكف¼ار َكف¼ار َكف¼ار َكف¼ارٌٌٌٌ        َحيْ َ َال َهيِْدي َمْن ُهَو َاكِذٌبٌ ¼Áن¼ اá
تَِلُفوَن ا َ َال َهيِْدي َمْن ُهَو َاكِذبَخيْ ¼Áن¼ اá
تَِلُفوَن ا َ َال َهيِْدي َمْن ُهَو َاكِذبَخيْ ¼Áن¼ اá
تَِلُفوَن ا َ َال َهيِْدي َمْن ُهَو َاكِذبَخيْ ¼Áن¼ اá
تَِلُفوَن ا ، ، ، ، ] ] ] ] ٣٣٣٣:  :  :  :  الزمرالزمرالزمرالزمر    [ [ [ [     ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َخيْ

            ....ا×نياا×نياا×نياا×نيا    ننننرصرصرصرصمه ورزقهم وما ينوهبم من ٔامر مه ورزقهم وما ينوهبم من ٔامر مه ورزقهم وما ينوهبم من ٔامر مه ورزقهم وما ينوهبم من ٔامر     ٔاي ليشفعوا هلم عند هللا يف ٔاي ليشفعوا هلم عند هللا يف ٔاي ليشفعوا هلم عند هللا يف ٔاي ليشفعوا هلم عند هللا يف 

قرار العام من املرشكني À Hلربوبية ٕاال ٔانه مل يدخلـهم يف إالسـالم بـل قرار العام من املرشكني À Hلربوبية ٕاال ٔانه مل يدخلـهم يف إالسـالم بـل قرار العام من املرشكني À Hلربوبية ٕاال ٔانه مل يدخلـهم يف إالسـالم بـل قرار العام من املرشكني À Hلربوبية ٕاال ٔانه مل يدخلـهم يف إالسـالم بـل ومع هذا االٕ ومع هذا االٕ ومع هذا االٕ ومع هذا االٕ 
فهيم بأهنم مرشكون اكفرون وتوعدمه Àلنار واخللـود فهيـا واسـتباح رسـوË فهيم بأهنم مرشكون اكفرون وتوعدمه Àلنار واخللـود فهيـا واسـتباح رسـوË فهيم بأهنم مرشكون اكفرون وتوعدمه Àلنار واخللـود فهيـا واسـتباح رسـوË فهيم بأهنم مرشكون اكفرون وتوعدمه Àلنار واخللـود فهيـا واسـتباح رسـوË     هللا هللا هللا هللا     حمك حمك حمك حمك 
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د الربوبيــة وهــو توحيــد هللا يف د الربوبيــة وهــو توحيــد هللا يف د الربوبيــة وهــو توحيــد هللا يف د الربوبيــة وهــو توحيــد هللا يف     ؤامــواهلم ؤامــواهلم ؤامــواهلم ؤامــواهلم      دمــاءمه  دمــاءمه  دمــاءمه  دمــاءمه ����     لكــوهنم مل حيققـــوا الزم توحيــلكــوهنم مل حيققـــوا الزم توحيــلكــوهنم مل حيققـــوا الزم توحيــلكــوهنم مل حيققـــوا الزم توحيــــــ
            ....العبادةالعبادةالعبادةالعبادة

رار بتوحيد الربوبية وحده دون إالتيان بالزمه توحيد أاللوهية ال رار بتوحيد الربوبية وحده دون إالتيان بالزمه توحيد أاللوهية ال رار بتوحيد الربوبية وحده دون إالتيان بالزمه توحيد أاللوهية ال رار بتوحيد الربوبية وحده دون إالتيان بالزمه توحيد أاللوهية ال وهبذا يتبني ٔان إالقوهبذا يتبني ٔان إالقوهبذا يتبني ٔان إالقوهبذا يتبني ٔان إالق
وال ينجي من عذاب هللا، بل هو وال ينجي من عذاب هللا، بل هو وال ينجي من عذاب هللا، بل هو وال ينجي من عذاب هللا، بل هو جحجحجحجحة Àلغة عـىل إالنـسان تقتـة Àلغة عـىل إالنـسان تقتـة Àلغة عـىل إالنـسان تقتـة Àلغة عـىل إالنـسان تقتـيضيضيضيض ٕاخـالص  ٕاخـالص  ٕاخـالص  ٕاخـالص     يكفي يكفي يكفي يكفي     

 H ا×ين H ا×ين H ا×ين H لعبـادة    وحـده ال وحـده ال وحـده ال وحـده ال     ا×ينÀ لعبـادةدهÀ لعبـادةدهÀ لعبـادةدهÀ ده فـٕاذا مل يـأت فـٕاذا مل يـأت فـٕاذا مل يـأت فـٕاذا مل يـأت . . . . رشيـك Ë، وتـسـتلزم ٕافــراد هللا وحـرشيـك Ë، وتـسـتلزم ٕافــراد هللا وحـرشيـك Ë، وتـسـتلزم ٕافــراد هللا وحـرشيـك Ë، وتـسـتلزم ٕافــراد هللا وحـــــ
            ....ا×م واملالا×م واملالا×م واملالا×م واملال    بذq فهو اكفر حالل بذq فهو اكفر حالل بذq فهو اكفر حالل بذq فهو اكفر حالل 

        مظاهر االحنراف يف توحيد الربوبيةمظاهر االحنراف يف توحيد الربوبيةمظاهر االحنراف يف توحيد الربوبيةمظاهر االحنراف يف توحيد الربوبية: : : : ثثثثاملبحث الثالاملبحث الثالاملبحث الثالاملبحث الثال    

        . . . . ؟؟؟؟ما مظاهر رشك الربوبية يف هذه أالمةما مظاهر رشك الربوبية يف هذه أالمةما مظاهر رشك الربوبية يف هذه أالمةما مظاهر رشك الربوبية يف هذه أالمة

ه النفوس، متاكه النفوس، متاكه النفوس، متاكه النفوس، متاكثثثثرة عىل رة عىل رة عىل رة عىل (((( ة علية علية علية عليــــ تقريره أالدتقريره أالدتقريره أالدتقريره أالد****، ، ، ،     توحيد الربوبية مركوز يف الفطر، توحيد الربوبية مركوز يف الفطر، توحيد الربوبية مركوز يف الفطر، توحيد الربوبية مركوز يف الفطر، جمجمجمجمبولبولبولبولــــ
ده احنـراف فيـه، وميكـن تلده احنـراف فيـه، وميكـن تلده احنـراف فيـه، وميكـن تلده احنـراف فيـه، وميكـن تلخخخخـيـيـيـيصصصص مظـاهر  مظـاهر  مظـاهر  مظـاهر  ٕاال ٔانه وجـد يف النـاس مـن حـصل عنـٕاال ٔانه وجـد يف النـاس مـن حـصل عنـٕاال ٔانه وجـد يف النـاس مـن حـصل عنـٕاال ٔانه وجـد يف النـاس مـن حـصل عنـــــ

            ::::2حنراف يف هذا الباب ف2حنراف يف هذا الباب ف2حنراف يف هذا الباب ف2حنراف يف هذا الباب فDDDD ي ي ي ييليليليل    

 هؤالء اكنوا نـوعني، نـو هؤالء اكنوا نـوعني، نـو هؤالء اكنوا نـوعني، نـو هؤالء اكنوا نـوعني، نـوعععع قـد قـد قـد قـدميميميمي    ))))حجحجحجحجد ربوبية هللا ٔاصًال وٕاناكر وجوده سـبحانهد ربوبية هللا ٔاصًال وٕاناكر وجوده سـبحانهد ربوبية هللا ٔاصًال وٕاناكر وجوده سـبحانهد ربوبية هللا ٔاصًال وٕاناكر وجوده سـبحانه: : : : لهالهالهالهأاو ٔاو ٔاو ٔاو 
        . . . . ونوونوونوونوعععع حديث، النو حديث، النو حديث، النو حديث، النوعععع القد القد القد القدميميميمي امسهم ا×هريون و احلديث فهيم الشـيوعيون امسهم ا×هريون و احلديث فهيم الشـيوعيون امسهم ا×هريون و احلديث فهيم الشـيوعيون امسهم ا×هريون و احلديث فهيم الشـيوعيون

ال¼ ﴿﴿﴿﴿    : : : : ا×هريون اiين قالواا×هريون اiين قالواا×هريون اiين قالواا×هريون اiين قالوا
á
َيـا َوَمـا ُهيِْلُكنَـا ا نَْيـا نَُمـوُت َوَحنْ ال¼ َحيَاتُنَـا ا×«

á
ال¼ َوقَالُوا َما ِيهَ ا

á
َيـا َوَمـا ُهيِْلُكنَـا ا نَْيـا نَُمـوُت َوَحنْ ال¼ َحيَاتُنَـا ا×«

á
ال¼ َوقَالُوا َما ِيهَ ا

á
َيـا َوَمـا ُهيِْلُكنَـا ا نَْيـا نَُمـوُت َوَحنْ ال¼ َحيَاتُنَـا ا×«

á
ال¼ َوقَالُوا َما ِيهَ ا

á
َيـا َوَمـا ُهيِْلُكنَـا ا نَْيـا نَُمـوُت َوَحنْ ال¼ َحيَاتُنَـا ا×«

á
َوقَالُوا َما ِيهَ ا

ال¼ 
á
ْن ُمهْ ا

á
ْهُر َوَما لَهُم ِبَذqَِ ِمـْن ِعـْملٍ ا ال¼ ا×¼

á
ْن ُمهْ ا

á
ْهُر َوَما لَهُم ِبَذqَِ ِمـْن ِعـْملٍ ا ال¼ ا×¼

á
ْن ُمهْ ا

á
ْهُر َوَما لَهُم ِبَذqَِ ِمـْن ِعـْملٍ ا ال¼ ا×¼

á
ْن ُمهْ ا

á
ْهُر َوَما لَهُم ِبَذqَِ ِمـْن ِعـْملٍ ا ونَ     ا×¼ ونَ يَُظنـ« ونَ يَُظنـ« ونَ يَُظنـ«  qi مسـوا هبـا،  qi مسـوا هبـا،  qi مسـوا هبـا،  qi مسـوا هبـا،     ]]]]٢٢٢٢٤٤٤٤: : : : اجلاثيـةاجلاثيـةاجلاثيـةاجلاثيـة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ يَُظنـ«

        . . . . ا×هريونا×هريونا×هريونا×هريون

        ....ٔارحام تدفع ؤارض تبلغ وما هيلكنا ٕاال ا×هرٔارحام تدفع ؤارض تبلغ وما هيلكنا ٕاال ا×هرٔارحام تدفع ؤارض تبلغ وما هيلكنا ٕاال ا×هرٔارحام تدفع ؤارض تبلغ وما هيلكنا ٕاال ا×هر.... ٕاال ٕاال ٕاال ٕاالقالوا ما يهقالوا ما يهقالوا ما يهقالوا ما يه

        ::::النوالنوالنوالنوعععع الثاين الثاين الثاين الثاين

        مكمكمكمكـنـنـنـن----ســبحانه وتعـاىلســبحانه وتعـاىلســبحانه وتعـاىلســبحانه وتعـاىل----مل ينكروا لك الربوبية ولكن مل ينكروا لك الربوبية ولكن مل ينكروا لك الربوبية ولكن مل ينكروا لك الربوبية ولكن حجحجحجحجدوا بعـض خـصائدوا بعـض خـصائدوا بعـض خـصائدوا بعـض خـصائصصصص الـرب  الـرب  الـرب  الـرب 
ه ٔاو دفـع الـرض ه ٔاو دفـع الـرض ه ٔاو دفـع الـرض ه ٔاو دفـع الـرض     ينفي قدرة ينفي قدرة ينفي قدرة ينفي قدرة  هللا عىل ٕاماتته ٔاو ٕاحيائه بعد موتـه، ٔاو جلـب النفـع لـهللا عىل ٕاماتته ٔاو ٕاحيائه بعد موتـه، ٔاو جلـب النفـع لـهللا عىل ٕاماتته ٔاو ٕاحيائه بعد موتـه، ٔاو جلـب النفـع لـهللا عىل ٕاماتته ٔاو ٕاحيائه بعد موتـه، ٔاو جلـب النفـع لـــــ

qعنه، ٔاو حنو ذqعنه، ٔاو حنو ذqعنه، ٔاو حنو ذqعنه، ٔاو حنو ذ . . . .        
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        . . . .  ٔانكر الربوبية ٔانكر الربوبية ٔانكر الربوبية ٔانكر الربوبية::::ٕاذن أالولٕاذن أالولٕاذن أالولٕاذن أالول

        . . . .  ٔانكر بعض خصائ ٔانكر بعض خصائ ٔانكر بعض خصائ ٔانكر بعض خصائصصصص الربوبية،  الربوبية،  الربوبية،  الربوبية، حجحجحجحجد بعض خصائد بعض خصائد بعض خصائد بعض خصائصصصص الربوبية الربوبية الربوبية الربوبية::::الثاينالثاينالثاينالثاين

 مل ينكر ٔاعطى بعض الربوبية لغريه، يعين هو مقر لكن فيه �س كثرية تعمل  مل ينكر ٔاعطى بعض الربوبية لغريه، يعين هو مقر لكن فيه �س كثرية تعمل  مل ينكر ٔاعطى بعض الربوبية لغريه، يعين هو مقر لكن فيه �س كثرية تعمل  مل ينكر ٔاعطى بعض الربوبية لغريه، يعين هو مقر لكن فيه �س كثرية تعمل ::::الثالثالثالثالثالثالثالث
ذq ٔايًضا، مثل أالولياء وبعض الصوفية اiين اعتقدوا ٔان هنـاك مـن يتـذq ٔايًضا، مثل أالولياء وبعض الصوفية اiين اعتقدوا ٔان هنـاك مـن يتـذq ٔايًضا، مثل أالولياء وبعض الصوفية اiين اعتقدوا ٔان هنـاك مـن يتـذq ٔايًضا، مثل أالولياء وبعض الصوفية اiين اعتقدوا ٔان هنـاك مـن يتـرصرصرصرصف يف ف يف ف يف ف يف 

 ٔامور الكون ٔاو من مييت وحي ٔامور الكون ٔاو من مييت وحي ٔامور الكون ٔاو من مييت وحي ٔامور الكون ٔاو من مييت وحيىيىيىيىي ويشكو ٕاىل غري ذq من  ويشكو ٕاىل غري ذq من  ويشكو ٕاىل غري ذq من  ويشكو ٕاىل غري ذq من دبردبردبردبرالكون مع هللا، من يالكون مع هللا، من يالكون مع هللا، من يالكون مع هللا، من ي
        ....مسائل ٔاو معاين الربوبية ولك هؤالء كفر برب العاملنيمسائل ٔاو معاين الربوبية ولك هؤالء كفر برب العاملنيمسائل ٔاو معاين الربوبية ولك هؤالء كفر برب العاملنيمسائل ٔاو معاين الربوبية ولك هؤالء كفر برب العاملني

        : : : :  ٕاذن فهذه بعض مظاهر الرشك ويه ثالثة ٕاذن فهذه بعض مظاهر الرشك ويه ثالثة ٕاذن فهذه بعض مظاهر الرشك ويه ثالثة ٕاذن فهذه بعض مظاهر الرشك ويه ثالثة

        . . . . ال اك×هريني والشـيوعينيال اك×هريني والشـيوعينيال اك×هريني والشـيوعينيال اك×هريني والشـيوعيني    حجحجحجحجود الربوبية ٔاصود الربوبية ٔاصود الربوبية ٔاصود الربوبية ٔاص::::ٔاولهأاولهأاولهأاولها

قدرة هللا عىل إالماتة وإالحياء ٔاو جلب النفـع ٔاو قدرة هللا عىل إالماتة وإالحياء ٔاو جلب النفـع ٔاو قدرة هللا عىل إالماتة وإالحياء ٔاو جلب النفـع ٔاو قدرة هللا عىل إالماتة وإالحياء ٔاو جلب النفـع ٔاو ككككد بعض معاين الربوبية د بعض معاين الربوبية د بعض معاين الربوبية د بعض معاين الربوبية     حجحجحجحج::::الثاينالثاينالثاينالثاين
qدفع الرض وغري ذqدفع الرض وغري ذqدفع الرض وغري ذqدفع الرض وغري ذ . . . .        

د وجـود متـد وجـود متـد وجـود متـد وجـود متـرصرصرصرصف ف ف ف ::::والثالثوالثالثوالثالثوالثالث  ٕاعطاء يشء من خصائ ٕاعطاء يشء من خصائ ٕاعطاء يشء من خصائ ٕاعطاء يشء من خصائصصصص الربوبية لغري هللا،  الربوبية لغري هللا،  الربوبية لغري هللا،  الربوبية لغري هللا، مفمفمفمفن اعتقن اعتقن اعتقن اعتقــــ
اد ٔاو ٕاعـدام ٔاو ٕاحيـاءاد ٔاو ٕاعـدام ٔاو ٕاحيـاءاد ٔاو ٕاعـدام ٔاو ٕاحيـاءاد ٔاو ٕاعـدام ٔاو ٕاحيـاء    مع مع مع مع   ٔاو ٕاماتـة ٔاو  ٔاو ٕاماتـة ٔاو  ٔاو ٕاماتـة ٔاو  ٔاو ٕاماتـة ٔاو هللا يف ٔاي يشء من تـدبري الكـون مـن ٕاجيـهللا يف ٔاي يشء من تـدبري الكـون مـن ٕاجيـهللا يف ٔاي يشء من تـدبري الكـون مـن ٕاجيـهللا يف ٔاي يشء من تـدبري الكـون مـن ٕاجيـــــ

ع رش ٔاو غري ذq مـن معاين الربوبيـة فهـو مـرشك HÀ العظـمي، ع رش ٔاو غري ذq مـن معاين الربوبيـة فهـو مـرشك HÀ العظـمي، ع رش ٔاو غري ذq مـن معاين الربوبيـة فهـو مـرشك HÀ العظـمي، ع رش ٔاو غري ذq مـن معاين الربوبيـة فهـو مـرشك HÀ العظـمي،     جلب خري ٔاو جلب خري ٔاو جلب خري ٔاو جلب خري ٔاو  دفدفدفدفــــ
        ....ٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمك

ى ا×رس أالول ى ا×رس أالول ى ا×رس أالول ى ا×رس أالول          .... انهت انهت انهت انهتــــ

        
    


